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Sammanfattning 
IT-branschen är ett starkt mansdominerat område där väldigt få kvinnor befinner sig. Ur ett 

jämställdhetsperspektiv är detta ett problem, speciellt med tanke på att IT-branschen ofta 

beskrivs som framtidens bransch. I denna undersökning har vi valt att undersöka dessa få 

kvinnor som finns i IT-branschen och hur de konstruerar sin identitet. Närmare bestämt har vi 

undersökt kvinnliga programmerares identitetskonstruktion. Metoden som vi har använt oss 

av är kritisk diskurspsykologi. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en 

samling teoretiska begrepp som hör till eller kan kopplas till detta perspektiv. Vi har använt 

oss av teorier om socialt kön och makt av Butler, Foucault och Connell. I resultatet kom vi 

fram till fyra teman som innefattade tre subjektspositioner och dess tolkningsrepertoarer och 

ett ideologiskt dilemma. Det första temat heter originalitetens glädje och handlar om hur 

kvinnorna konstruerade sin identitet som unik och fördelaktig på arbetsmarknaden. Det andra 

temat kallade vi multipla ideal och pekar på de förväntningar kvinnorna menar att de måste 

leva upp till som kvinnlig programmerare. Det tredje temat heter den kritiska rösten och 

handlar om hur kvinnorna blir negativt särbehandlade och väljer att reagera på detta antingen 

genom att göra motstånd eller att anpassa sig. Det sista temat heter primadonna eller utstött 

och handlar om det ideologiska dilemma som skapas när kvinnorna beskriver sin identitet som 

kvinnlig programmerare både som en unik fördel på arbetsmarknaden men även som en orsak 

för negativ särbehandling. 

 

Nyckelord: kritisk diskurspsykologi, genus, kvinnliga programmerare, identitetskonstruktion, 

makt 
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1. Inledning  
IT-branschen är en mansdominerad arena och har varit det länge. Den kvinnliga 

programmeraren har länge lyst med sin frånvaro, både i arbetslivet och i datavetenskapliga 

utbildningar, men även i den mediala porträtteringen av programmeraren; såsom i film, 

serietidningar och reklam. Den teknologiska arenan anses fortfarande vara mannens domän 

och den kvinnliga programmeraren har här länge varit osynlig, eller snarare osynliggjord. 

Trots detta är den kvinnliga programmeraren inte helt frånvarande utan existerar i allra högsta 

grad, om även i ett lägre antal än den manliga programmeraren. Detta gör den kvinnliga 

programmeraren till en väldigt intressant figur, en person som arbetar i ett av de manligaste av 

områden, det tekniska. Nedan går vi igenom ett antal aspekter som spelar in i studien av detta 

område och som har lett fram till vårt syfte med studien.  

 

1.1 Arbetet som arena för identitetsskapande 
För att inleda detta ämne vill vi börja med en överblick över hur yrkeslivet kan fungera som 

en faktor i hur vi skapar och uttrycker identitet. Det är nämligen inte bara den privata sfären 

som fungerar som arena för människors uttryckande av identitet. Även i det offentliga är detta 

en viktig aspekt och arbetsplatsen blir som så många andra områden en viktig plattform för 

identitet att uttryckas på då många spenderar mer tid på sina arbetsplatser och med sina 

kollegor än med familj och vänner. Identitetsskapande är något som i den senmoderna tiden 

präglas av individualism och har fått helt andra förutsättningar än i de traditionella 

samhällena. Giddens (1997) menar att självet idag inte är statiskt knutet till sociala band och 

platser som tidigare utan ständigt är i förhandling. Då människor idag reflekterar över sin 

identitet blir identitetsskapandet till en process som Giddens benämner som ett reflexivt 

projekt, något som är ständigt pågående (Giddens 1997 s.45). På så sätt blir identitet något 

flytande, något som alltid är i förändring och något som individen alltid jobbar med. Även 

formen för arbete har förändrats i den senmoderna tiden och präglas idag av flexibilitet och ett 

ständigt skifte av tid och rum. Detta fenomen tas upp av Sennett (1998) då han jämför två 

generationer av arbetare där den yngre har en större frihet i att växla mellan yrkesroller, 

platser och arbetstider, något som på ytan kan ses ge honom mer frihet och öppna upp för fler 

valmöjligheter (Sennett 1998 s.19). Samtidigt skapar detta nya risker för jaget. Sennett 

diskuterar kritiskt hur individen har svårt att hantera denna frihet och de nya krav som ställs 

utifrån den då människor förlorar känslan av trygghet och får svårt att sätta gränser mellan 

privatliv och arbetsliv (Sennett 1998 s.59, 63). Därmed formas identiteten också i arbetslivet 

efter dessa nya spelregler och den tvingas anpassa sig efter flexibilitetens krav. Detta tema tas 

även upp av andra forskare. I en narrativ fallstudie av Alvesson och Sveningsson (2003 

s.1163) visar de på hur diskurser inom en organisation och individens identitet samspelar med 

varandra, något som både kan splittra och samordna självet. Författarna såg hur deras 

informant, som gått över från en mellanchefsposition till en högre befattning, hade svårigheter 

att hantera de olika roller som hon förväntades inta. Hennes nya position gjorde att hon 

utsattes för helt nya krav från olika håll som innebar flera olika identitetsuttryck, något som 

hon hade svårigheter att hantera (a.a. s.1187). Alvesson och Sveningsson (2003) lokaliserade 

även ett antal diskurser i organisationen som inte alltid var samstämmiga, något som skapade 

svårigheter för de anställda att förhålla sig till och författarna valde därför att använda 

begreppet identity struggle i analysen av identitetsskapande då de märkte att arbetsplatsen 

ställde krav på individerna att anpassa jaget till en rad olika förväntningar som existerade 

både som officiella och inofficiella normer (a.a. s.1186).  

Enligt dessa teoretiker är alltså identiteten idag något dynamiskt som inte kan knytas fast till 

bara en specifik punkt eller plats i livet. Identiteten produceras och omformas hela tiden och 

får en mängd olika områden att anpassa sig till, däribland arbetslivet. Som beskrivet ovan kan 
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flera aspekter i arbetet påverka identitetsprocessen. Arbete idag är på helt andra villkor än 

tidigare och sätter höga förväntningar att leva upp till bland många. Som exemplifierat ovan 

kan även en enda organisation innehålla motstridiga krav. Detta kan skapa svårigheter i 

identitetsskapandet då olika diskurser gör anspråk på att vara den sanning som individen ska 

rätta sig efter.  

1.2 Den mansdominerande programmeringen som arbetsområde  
Vidare vill vi presentera en historisk överblick över programmeringens framväxt som område 

och yrke samt hur kvinnans roll inom detta sett ut genom tiderna. Den amerikanska docenten 

Nathan Ensmenger har beskrivit utvecklingen av data experten ur ett historiskt perspektiv 

med en del aspekter om genus och identitet. Ensmenger (2010 s.12) menar att i början var 

dataspecialisterna accepterande gentemot kvinnor, det var först senare som branschen blev 

väldigt maskulint dominant. Den kanadensiska docenten Rhiannon Bury som forskar utifrån 

poststrukturalistisk genusteori menar också att i början var det mycket kvinnor i 

databranschen. Bury (2011 s.34) påpekar att den första som sysslade med vad vi idag kallar 

programmering var en kvinna som hette Ada Lovelace och levde på 1800-talet. Bury (2011 

s.34) berättar att senare under andra världskriget var det många kvinnor som arbetade med det 

som idag kallas programmering. Hon berättar att de flesta av dessa kvinnor hade 

högskoleutbildning i matematik och sysslade med matematiska kalkyler och ballistiska 

beräkningar. De kröp även runt i själva ENIAC maskinen för att hantera problem med 

maskinvaran. Ensmenger (2010 s.35) menar att kvinnorna höll på med kodning, som det 

endast hette då, vilket gick ut på att de skulle översätta till ENIAC matematiska formler som 

de manliga forskarna och ingenjörerna hade skapat. Trots detta menar Bury (2011 s.34) att 

kvinnorna reducerades till okvalificerad stödpersonal. När kriget tog slut pressades kvinnorna 

till att återvända till hemmet och överlämna arbetet till männen. Bury (2011 s.35) menar att 

när männen kom tillbaka upptäckte de att programmering var ett prestigefullt, utmanande och 

intellektuellt arbete, vilket ledde till att männen sökte sig till detta yrke vilket skapade 

mansdominans. Således har yrket varit mansdominerat sedan 50-talet. 

Digitaliseringskommissionen (2013) visar att under 2010 var andelen kvinnor i IT-branschen 

endast cirka 23%. Digitaliseringskommissionen (2013) skriver också att det är väldigt många 

kvinnor i IT-branschen som blir utsatta för grov sexism och om de uppmärksammar det så blir 

de utsatta för ännu mer sexistiskt hat och hot. Kvinnorna som arbetade med ENIAC blev inte 

heller behandlade med någon större respekt. Ensmenger (2010 s.14f) menar att på den tiden 

fick männen betydligt högre status för att hantera teknisk hårdvara medan kvinnorna 

nedvärderades och fick lägre status för att hantera mjukvara. Ensmenger (2010 s.36f) påpekar 

dock att i praktiken delegerade de manliga forskarna mer och mer till kvinnorna vilket ledde 

till att kvinnorna tillslut kunde identifiera fel lika bra eller till och med bättre än de manliga 

ingenjörerna. 

En sociologisk professor som gjort sig känd för sitt arbete om genus och teknologi är 

Judy Wajcman. Wajcman (2010 s.144) diskuterar bland annat hur definitionen på teknologi 

utesluter kvinnor. Hon menar att kulturellt så förknippas teknologi med industrimaskiner och 

krigsvapen som är stereotypiska manliga aktiviteter. Wajcman (2010 s.144) menar att en 

första utmaning för feministiska forskare har varit att förklara hur den bestående 

identifikationen mellan manlighet och teknologi inte är en medfödd biologisk könsskillnad. 

Att folk tenderar att ta för givet kopplingen mellan män och maskiner är ett resultat av 

kulturell och historisk konstruktion av genus menar hon. Wajcman (2010 s.149) menar att 

individer utför genus delvis via användandet av olika vardagliga objekt. Hon fortsätter med att 

säga att en person som är feminin är en person som utför femininitet. Och än idag lever de 

traditionella könsrollerna kvar som förknippar femininitet med hushållssysslor och inte 

teknologi. Wajcman (2010 s.144) anser att feministiska forskare har visat hur vår 

västerländska kultur värderar maskulinitet högre än femininitet genom att dela upp kultur och 
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natur, hårt och mjukt samt förnuft och känsla till maskulinitetens fördel. Dock påpekar hon att 

datavetenskap inte definieras som maskulint i hela världen utan det ser annorlunda ut i 

tillexempel Malaysia där det finns betydligt fler kvinnor i denna bransch. Men Wajcman 

(2010 s.145) anser att här i västvärlden så härjar den hegemoniska maskuliniteten som har 

tagit patent på den tekniska skickligheten och makten och gjort att kvinnor beskrivs som 

fysiskt och tekniskt inkompetenta. Wajcman (2010 s.145) menar vidare att detta leder till att 

kvinnor måste offra stora delar av sin feminina identitet för att kunna komma in i tekniska 

yrken. Wajcman (2010 s.145) påpekar dessutom att antalet anställda kvinnor i IT, elektronik 

och kommunikations- branschen är väldigt lågt och till och med sjunker i de flesta i-länder. 

Detta menar hon betyder att kvinnor i stort sett exkluderas från processen av teknisk design 

som formar världen vi lever i idag. Trots denna negativa situation så finns det enligt Wajcman 

(2010 s.147) en del feminister som hävdar att den digitala revolutionen öppnar upp för nya 

genus relationer och stärker kvinnor. Wajcman (2010 s.148) tar upp fler feministiska 

författare som menar att internet och cyberspace lägger grund för en ny samhällsform som 

gynnar kvinnor. De menar också att teknologin och vetenskapen skapar nya meningar som 

utmanar traditionella konstruktioner av genusidentitet.  

 

1.3 Kritiska röster mot mansdominansen   

Trots denna dystra bild av bristen av kvinnor inom IT och hur de bemöts i branschen, är det 

inte något som bara möts med tystnad och acceptans. Tvärtom finns det flera indikationer som 

visar på att detta är något som IT-branschen vill förändra. I Sverige har det exempelvis 

startats upp flera nätverk för kvinnor som arbetar inom IT, där medlemmarna vill stötta 

varandra samt uppmuntra flera kvinnor till att söka sig till branschen (Hansson 2013). De 

stora IT-bolagen själva, som Google, Spotify, Microsoft med flera har också uppmärksammat 

fenomenet och försöker genom evenemang och prisutdelningar att locka fler kvinnor till att 

jobba inom tekniska områden (Veckans affärer 2014; Bjelfvenstam Keeling 2013). Vid sidan 

av detta har även kvinnors rättigheter och inkluderingen av kvinnor på olika plan 

uppmärksammats mer och mer de senaste åren i Sverige. Idag är genusfrågor och jämställdhet 

ett självklart inslag i det offentliga rummet; en del svenska förskolor har antagit en 

genusinriktning, det finns krav på en viss tids pappaledighet och partiet Feministiskt Initiativ 

återigen fått högt väljarstöd och tillträde till EU-parlamentet (Valmyndigheten 2014). Denna 

feministiska diskurs som växer sig allt större i landet kan ha ett stort inflytande över kvinnors 

möjligheter inom IT-branschen.  

 

Dessa tre delar som tagits upp ovan har vi valt att belysa då vi ser det som en bra introduktion 

till det område vi valt att studera. Vi såg det som relevant att nämna hur arbetsplatsen kan ses 

som en arena för identitetsskapande och att flera teoretiker och forskare har poängterat hur det 

senmoderna samhället har ändrat villkoren för arbetet och därmed det identitetsskapande som 

görs i samband med det. Vidare tar vi upp hur IT-branschen som arbetsplats är ytterst 

mansdominerad trots en kvinnodominerad historia där kvinnorna var pionjärer inom yrket 

utvecklade det. I dagens västvärld härjar den maskulina hegemonin som tillskriver män 

teknisk kompetens och kvinnor teknisk inkompetens. I Sverige har detta dock 

uppmärksammats och flera aktörer försöker öka antalet kvinnor och förbättra deras villkor 

inom IT-branschen samtidigt som den feministiska diskursen i det svenska samhället i stort 

kan fungera som en bidragande faktor till denna situation. Utifrån denna bakgrund kan det 

alltså märkas att de kvinnor som arbetar inom IT idag befinner sig i minoritet. 

1.4 Syfte och frågeställning  

Utifrån det som vi redogjort för här ovan tyckte vi som sagt att det skulle vara intressant att 

undersöka kvinnliga programmerares identitetskonstruktion närmare. Syftet är att utifrån ett 

genusperspektiv studera hur denna minoritet av kvinnor som arbetar inom IT i Sverige själva 
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förhåller sig till den mansdominerade värld som omger dem i yrkeslivet. Den bakgrund vi 

redogjort för och de olika diskurser som utmärker dessa områden är något som kan påverka 

dessa kvinnors identitetsskapande i arbetslivet. Anledningen till varför vi har valt att 

undersöka kvinnor som arbetar inom just IT-branschen är för att denna bransch fortsätter att 

expandera och utvecklas i rasande takt. Teknologin blir en allt mer betydande aspekt som 

inkorporeras i allt fler delar av vårt samhälle. IT-branschen brukar anses vara framtidens yrke 

och därmed tycker vi IT-arbetarna och deras identitetskonstruktion blir ett mycket relevant 

område att undersöka då allt fler människor ingår i denna kategori. Även ur ett 

jämställdhetsperspektiv tycker vi det är av vikt att undersöka och synliggöra kvinnliga 

programmerares situation på en mansdominerad arbetsplats. Vår frågeställning blir således; 

hur konstruerar kvinnliga programmerare identitet?  

 

1.5 Disposition 
Efter detta första avsnitt om bakgrunden till vårt syfte och frågeställning kommer avsnittet om 

den tidigare forskningen som vi har valt ut. Här redovisas gemensamma teman i 

forskningsartiklarna. Dessa teman är olika subjektspositioner som forskarna hittade hos de 

kvinnliga programmerarna i deras undersökningar. Efter detta kommer en redovisning av det 

teoretiska ramverk som vi valt. Här redovisas teorier och begrepp från Judith Butler, Foucault, 

Connell samt West och Zimmerman. Förutom dessa teoretiker lyfter vi även upp den teori 

som har varit mer som ett grundläggande perspektiv genom uppsatsen. Efter avsnittet om det 

teoretiska ramverket kommer en redovisning av vårt resultat. Här har vi sorterat våra resultat i 

subjektspositioner, tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman. Vi har även visat på de 

kopplingar som finns mellan dem. Uppsatsen avslutas med en diskussion där vi diskuterar 

vårt resultat i förhållande till de andra avsnitten i vår uppsats. Här i slutet finns även en 

självkritisk diskussion där vi reflekterar över sådant som vi kunde ha gjort bättre. Allra sist 

finns en referenslista och vår intervjuguide. 
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2. Tidigare Forskning 

I detta avsnitt har vi redogjort för den tidigare forskning vi hittat som är relaterad till vår 

frågeställning och vårt syfte. För att få en djupare kunskap om kvinnor som arbetar inom IT 

och en överblick över hur deras framställningar av identitet i yrkeslivet ser ut har vi sökt i 

databaserna Sage Journal, Discovery och ProQuest. Vi har använt oss av sökorden; “women”, 

“IT”, “programming”, “gender” och “identity” i olika kombinationer. Mycket av den 

forskning vi hittat har varit situerad i andra länder, två författare har utfört sin forskning i 

Sverige. Alla artiklar är från 2000-talet, bortsett från en avhandling (Blomqvist 1994). Mycket 

av forskningen nedan berör på ett relevant sätt vårt område, dock finns det ett antal artiklar 

som även berör universitet och läromiljöer och inte arbetsplatser specifikt. I dessa artiklar och 

skrifter har vi lyckats lokalisera ett antal identiteter som kvinnor inom IT antingen själva 

tillskriver sig eller som de tillskrivs av andra i sin omgivning; den traditionellt feminina, den 

ambivalenta, den otillräcklige och den sexualiserade. Vid sidan av dessa har vi även funnit 

temat utanförskap i flera artiklar vilket vi ansåg var av vikt att ta upp för att synliggöra 

kvinnliga programmerares situation. I och med dessa fem teman visar vi även hur dessa 

anknyter till genus och makt. 

 

2.1 Den traditionellt feminina kvinnan 
Detta tema beskriver hur egenskaper som ofta betraktas som mjuka och stående i motsats till 

hårda maskulina drag, uppmärksammas hos kvinnor som arbetar inom IT. Detta görs på gott 

och ont; det märks både av en uppmuntran hos arbetsgivare och kollegor att uppvisa typiskt 

feminina kvalitéer samtidigt som det även kan leda till bestraffning och lägre status på 

arbetsplatsen.  

 

I avhandlingen “Könshierarkier i gungning” av Blomqvist (1994) har författaren använt sig av 

en delad kvantitativ och kvalitativ metod för att undersöka kvinnors villkor i kunskapsföretag, 

alltså “företag som producerar tjänster med högt kunskapsinnehåll” (Blomqvist 1994 s.54f). 

Studien är svensk och deltagarna är både män och kvinnor; chefer och arbetare från reklam- 

och IT-branschen (a.a). I den kvalitativa delen beskrivs det hur både de kvinnliga/manliga 

anställda och cheferna i intervjuerna visar på attityder om att kvinnor besitter vissa 

egenskaper till större grad än män. Dessa egenskaper är mjuka och anses vara typiskt 

feminina; ödmjukhet, lyhördhet och intuition. Bland informanterna fanns en syn på dessa 

attribut som åtråvärda på arbetsplatsen då de var värdefulla i arbetet med kundrelationer och 

kontakt då de utgör en grund för social kompetens enligt informanterna. Dock värderades 

dessa egenskaper samtidigt lägre än manliga attribut då kvinnorna samtidigt beskrevs som 

prestigelösa och mindre tekniskt kompetenta än männen, något som kan bidra till att 

kvinnorna inte bemöts med respekt av kunderna (Blomqvist 1994 s.118-121). 

 

Samma effekter tas upp av Guerrier, Evans, Glover och Wilson (2009) i en studie som 

utfördes i Storbritannien där syfte var att undersöka hur HR-chefer och Line managers inom 

IT tillskriver kvinnliga IT-konsulter identitet. Studien är utförd enligt grundad teori med 

kvalitativa intervjuer. Sammanlagt intervjuades 28 HR-chefer och Line managers varav 20 

kvinnor och 8 män. Informanterna bestod således av flest kvinnor som alla på något sätt var 

delaktiga i att arbeta med jämställdhetsarbete på företagen och med att öka kvinnors 

delaktighet inom IT-sektorn. Genom ett konstruktionistiskt perspektiv ville författarna se hur 

kön görs och hur kvinnor tillskrivs olika kvinnligt eller manligt kodade egenskaper av sina 

chefer (Guerrier et al. 2009 s.499). Det diskuteras här hur det fortfarande finns tydliga 

uppfattningar om hur arbetsfördelningen ska se ut mellan könen och hur arbetsuppgifter är 

manligt eller kvinnligt kodade. Informanterna intar ofta en essentialistisk ståndpunkt där det 

inte ifrågasätts att kvinnor dominerar de områden och projekt som är mindre tekniska och mer 
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kundrelaterade, istället uppmuntras kvinnor till att framhäva mjuka, omhändertagande 

egenskaper som härstammar från den privata sfären. De kvinnliga IT-konsulterna intar därför 

själva ofta hybridroller för att kunna göra anspråk på de manliga attributen, att vara tekniskt 

kompetent, utan att behöva kompromissa sin femininitet. Författarna menar också att 

kvinnorna på detta sätt måste hitta nya vägar för att göra kön än traditionellt (Guerrier et al. 

2009 s.505-507). I Petersons (2007) studie undersöks idealet för IT-konsulter i en kombinerad 

diskursanalys och narrativ analys gjord utifrån 31 kvalitativa intervjuer med IT-konsulter och 

chefer inom IT i Sverige (Peterson 2007, s. 337). I denna studie märktes en tydlig 

gränsdragning mellan män och kvinnors beteende och egenskaper där både de kvinnliga IT-

konsulterna och deras manliga kollegor och chefer definierade kvinnorna som stereotypt 

feminina i bemärkelsen att de präglades av så kallade soft skills, alltså mjukare attribut som 

gjorde dem mer relationsinriktade, tillbakadragna, mer sårbara för press och mindre 

intresserade av teknik. Jämfört med Blomqvist (1994) betraktades aldrig dessa sidor som 

något positivt som kunde tillföra något utan värderades alltid lägre vilket skapade en negativ 

syn på kvinnor som grupp. De kvinnliga IT-konsulterna drog sig även mer mot andra områden 

än de rent tekniska, som design och user ability, områden som har lägre status inom IT 

(Peterson 2007 s. 346).  

 

Att utifrån bli tillskriven en stereotyp feminin identitet återfanns inte bara inom arbetslivet 

men även inom utbildningsväsendet. Cunningham (2011) utförde en etnografisk studie i 

Texas, USA med observationer och kvalitativa intervjuer (Cunningham 2011 s.1377) med 

syfte att undersöka hur en utbildning i programmering för videospel riktad till unga tjejer 

framställdes i ett jämställdhetsperspektiv jämfört med hur utbildningen lärde ut teknisk 

förmåga till tjejerna i klassrummet (a.a. s. 1373). I klassrummet deltog 11 flickor och 3 

föräldrar som undersöktes (a.a. s.1377). Cunningham märkte att utbildningen var normativ 

och ibland reproducerade stereotypa föreställningar om tjejer, trots att de försökte få in fler 

tjejer till ett grabbdominerat område, genom att tillskriva tjejerna typiskt feminina intressen i 

lärandet så som kläder, skor mm (a.a. s. 1383). Författaren argumenterar för att kvinnor inom 

programmering inte kommer att öka om inte utbildningar inom teknik inte tar avstånd från 

stereotyper och normativa ideal och fokuserar mer på att lära ut teknisk förmåga (a.a. s. 1384).  

 

Trots att det alltså även kunde gagna kvinnor som arbetar inom IT, likväl som stjälpa dem, att 

definieras som kvinnor och som feminina, gjordes i alla fallen ovan en tydlig gränsdragning 

mellan de olika könen och en skiljelinje för vad som är kvinnliga respektive manliga 

egenskaper. Detta sätt att göra kön, genom performativa handlingar (se Teorikapitlet), innebär 

inte bara ett konstituerande av identitet men även potentiella begränsningar av 

handlingsutrymmet då strikta könsroller avgränsar möjligheterna för individer att bete sig på 

andra sätt än de tillåtna inom den egna ramen. I den sista artikeln blir även maktperspektivet 

intressant då kvinnorna i studien systematiskt underordnades männen på arbetsplatsen i fråga 

om status och arbetsmöjligheter, något som minskar deras inflytande och värde i sitt yrke.  

 

2.2 Den ambivalente  
Som det är redogjort för ovan fann vi i Guerrier et al. (2009) även fler exempel på den 

hybridroll som kvinnor inom IT intar för att förhålla sig till könsstereotyper om män och 

kvinnor i teknik. Istället för den identitet som beskrevs tidigare märks en tendens bland 

kvinnorna i flera artiklar att ta avstånd från den traditionellt feminina rollen och den typiska 

kvinnligheten. Den traditionella femininiteten visar sig inte alltid vara välkommen att 

adaptera fullt ut utan får stå tillbaka för att ge plats åt en blandad eller androgyn identitet. 

Saavedra, Araujo, Taveira och Vieira (2013) tar upp samma tema då de, i en kvalitativ 

diskursanalytisk studie, undersöker användning av diskurser som ett verktyg för unga kvinnor 
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att konstruera könsidentitet i ett mansdominerat utbildningsområde (Saavedra et. al 2013, s. 

333). Studien utfördes i Portugal och innefattade intervjuer med 102 kvinnliga informanter 

(a.a. s. 3). Saavedra et al. (2013) menar att de unga kvinnorna använde sig av flera diskurser i 

sin identitetskonstruktion och att dessa diskurser ofta innebar ett avståndstagande från 

femininitet eller från fokus på kön överlag och skapade en ambivalent subjektivitet med 

androgyna attribut, och på så sätt förhöll sig till den hegemoniska maskulinitet (se 

Teorikapitlet) som rådde i institutionen (a.a. s. 338). Författarna argumenterar i studien för att 

det behövs nya diskurser att röra sig mellan för att öka handlingsutrymmet för dessa kvinnor. 

Då denna identitet skapades av tillgängliga diskurser är det tydligt att kön för dem var något 

performativt, något som kunde göras som en handling, och genom att synliggöra detta finns 

det möjlighet för unga kvinnor inom IT att redan under sina studier förhandla och konstruera 

alternativa identiteter än de stereotypa (a.a. s. 340f).   

 

Aaltion och Huang (2007) utförde en kvalitativ studie med Q-metodologi som analytiskt 

verktyg med syftet att undersöka kinesiska kvinnor på ledande positioner inom IT och deras 

erfarenhet av yrket utifrån ett genusperspektiv (Aaltion och Huang 2007 s. 232). Totalt var det 

21 kvinnliga managers inom IT-branschen i Kina som intervjuades (a.a. s. 228). Författarna 

menar att yrkesverksamma kvinnor inom IT på ledande positioner har valt en androgyn 

ledarstil som ett alternativ då de slits mellan olika diskursiva krav både från arbetsplatsen och 

privat. Då kinesiska kvinnor i stort fortfarande förväntas uppvisa traditionell femininitet i 

hemmet och samtidigt anamma manliga egenskaper yrkesmässigt upplever många av 

informanterna i studien sig ambivalenta och i sökande efter ett mellanting, något som har 

emotionella konsekvenser för dem (a.a. s. 237). Även Rommes (2002) tar upp ett liknande 

resultat i sin fallstudie av ett digitalt forum och kvinnliga programmerares inflytande över en 

plattform designad för empowerment av kvinnor i Amsterdam, Nederländerna (Rommes 2002 

s. 400-402). Rommes hävdar här att kvinnor inom IT inte kan förväntas göra plats för andra 

kvinnor då de själva i den mansdominerade bransch de jobbar i måste förhålla sig till 

stereotypen av kvinnan som inkompetent inom teknik (a.a. s. 420). Dessa kvinnliga 

programmerare och designers försökte istället till varje pris ta avstånd från sina feminina sidor 

och ignorera könsaspekten i sitt identitetsskapande genom att inte identifiera sig som kvinna 

eller feminist utan som en könslös hacker (a.a. s. 406). Burys (2011) har också märkt av 

liknande beteenden som författarna här ovan i sin narrativa fallstudie ”She’s geeky”. Denna 

studie bestod av 6 intervjuer med kvinnor inom IT-branschen. Intervjuerna utfördes via email, 

telefon och/eller Skype då informanterna bodde i olika tidszoner. Fyra av informanterna 

bodde i USA, en bodde i Kanada och en bodde i Nya Zeeland (Bury 2011 s.38f). Bury (2011 

s.48) menade att informanterna ständigt vandrade mellan en stereotyp manlig nördidentitet 

och en alternativ version av den som innehöll mer feminina attribut, något som har skapat en 

helt ny identitet, en kvinnlig nördidentitet som Bury menar har möjliggjorts av feministiska 

diskurser och som blir allt mer legitim inom IT (a.a. s. 48).   

 

Bland dessa artiklar är det kvinnorna själva som uttrycker identitet. Kvinnorna vill här ta 

avstånd från en stereotypisk feminin identitet och intar själva en subjektsposition som flyter 

mellan manligt och kvinnligt eller tar helt avstånd från könsroller och skapar nya, egna 

identiteter. Därmed tar de även avstånd från den identitet som i förhållande till den 

hegemoniska maskuliniteten har lägst status och som har tillgång minsta form av makt och 

inflytande.  

 

2.3 Den otillräcklige 

En position som Bury (2011) menar är kopplad till den ambivalenta identiteten för kvinnor 

inom IT är den som präglas av känsla av otillräcklighet. Bury beskriver hur den nördiga 
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identiteten bland kvinnor kan innehålla krav på att bevisa sin tekniska kompetens och skapar 

därmed en rädsla inför att inte kunna leva upp till det maskulina idealet till fullo (Bury 2011 

s.44).  

 

I en amerikansk studie av Varma (2002) gjordes etnografiska intervjuer med 40 kvinnor och 

män vid ett universitet i New Mexico, USA där informanterna studerade inom IT-relaterade 

områden så som datavetenskap (Varma 2002 s.275). De kvinnliga studenterna visar i studien 

upp samma attityder som Bury (2011) beskriver, då dessa trots höga resultat tillskriver sig 

själva en identitet som i jämförelse med männen är otillräcklig och inte lika kompetent 

(Varma 2002 s.280).  Denna identitet intas alltså av kvinnor inom IT då de inte känner att de 

kan leva upp till ett visst ideal i sin arbetsmiljö, ett ideal som beskrivs som manligt men som 

också skapas i och med föreställningen att män är tillräckligt tekniskt kompetenta. Kvinnorna 

underordnar sig därmed själva då de inte passar formen av den manliga normen och avsäger 

sig på så sätt också anspråket på makt och inflytande som följer med den manliga normen.  

 

2.4 Den sexualiserade 
I en del av de artiklar vi hittat återfinns en framställning av kvinnan där hennes kropp och 

fysiska attribut står i fokus för identifikation. En sexualisering görs här av den kvinnliga 

programmeraren och reducerar henne från ett subjekt och likvärdig kollega eller klasskamrat 

till ett objekt vars syfte inte längre är kopplat till tekniskt arbete utan till att betraktas och 

värderas utifrån sin kropp. I artiklarna görs detta av män i kvinnornas omgivning och på så 

sätt fråntas kvinnorna som jobbar inom IT ett jämlikt värde och rätten till samma inflytande 

som männen på arbetsplatsen. Detta är en strategi som sedan långt tillbaka använts för att föra 

kvinnan bort från maktens områden och tillskriva henne en identitet som begränsar hennes 

handlingsutrymme.  

 

Yansen och Zukerfeld (2014) genomförde en kvalitativ studie i Buenos Aires; “Why don’t 

women program?” som innefattade intervjuer med 24 kvinnor och män som arbetade med att 

utveckla programvara. Författarna undersökte kopplingen mellan genus och teknologi med 

syftet att försöka förstå varför kvinnor saknas i systemutveckling trots att kvinnor tagit plats i 

andra tekniska områden. Författarna hävdar, genom att schematisera upp en genealogi över 

olika stadier i kvinnors liv, att kvinnor möter motstånd inom tekniska områden redan från 

tidig ålder och fram till en påbörjad karriär (Yansen och Zukerfeld 2014 s. 305f). Yansen och 

Zukerfeld (2014) beskriver hur kvinnliga programmerare i den senare aspekten utsätts för 

diskriminering av manliga chefer med hänvisning till att deras kropp och fysiska 

kön/könsidentitet kan utgöra ett hinder för framgång i yrkeslivet. Detta tar sig uttryck i att 

manliga chefer tvivlar på kvinnors fysiska styrka som de anser vara ett kriterium i tekniska 

yrken samt att kvinnorna själva kan känna obehag inför att jobba med enbart män då det kan 

skapas en sexuell spänning (a.a. s. 320-322). I Blomqvist (1994) vittnar kvinnliga informanter 

om hur de sexualiserats av manliga kunder genom att bli uppringda privat, utbjudna på 

middag och få kommentarer om sitt utseende, något som avprofessionaliserat dem som 

yrkeskompetenta och reducerat dem till sexuella objekt. Kvinnorna själva upplevde inte alltid 

att kunderna har behandlat dem fel, utan vänder ofta ansvaret till sig själva eller sina kvinnliga 

kollegor (Blomqvist 1994 s.116). Dessa studier visar alltså hur manliga kollegor, chefer eller 

kunder till kvinnor inom IT genom tillskriver dem ett lägre värde genom heteronormativa 

attityder där kvinnan i egenskap av att ses som mannens motpol och ett objekt inte kan uppnå 

samma status som mannen. 
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2.5 Utanförskap 
Som tidigare teman visat måste kvinnor inom IT ständigt förhålla sig till sin mansdominerade 

omgivning både inom yrkeslivet och utbildningsväsendet och förhandla sin identitet.  

Saavedra, Araujo, Taveira och Vieira (2013) menar att kvinnliga IT-studenter har en känsla av 

utanförskap i den mansdominerade miljön de befinner sig i. Kvinnliga studenter uttryckte i 

studien obehag över att befinna sig i en mansdominerad miljö då de kände att de inte alltid 

kunde göra sig förstådda bland de yngre männen och att de hellre umgås enbart med andra 

yngre kvinnliga studenter som de kunde identifiera sig med (Saavedra et al. 2013 s.337). 

Enligt Blomqvist (1994) och Peterson (2007) märks även detta i arbetslivet. Blomqvist (1994) 

menar att de kvinnliga anställda i kunskapsföretagen som undersökts i studien tydligt 

utestängs från gemenskapen med männen, något som inte bara medför en känsla av 

utanförskap utan även bidrar till att männen får tillfälle att utbyta viktig information som kan 

vara till nytta för dem i arbetslivet. Detta återfanns både på arbetsplatsen och utanför i mer 

privata sammanhang där det var de kvinnliga anställdas biologiska kön som ansågs vara en 

faktor för uteslutning från gemenskapen (Blomqvist 1994 s.94f). I Petersons studie (2007) 

menar kvinnliga IT-konsulter att deras utanförskap beror mycket på att deras feminina 

egenskaper nedvärderas och anses vara en grund för uppsägning (Peterson 2007 s.339). Detta 

utanförskap som i flera av studierna ovan skapas genom konkret utfrysning av kvinnor av 

manliga kollegor eller chefer leder även till diskriminering, något som Yansen och Zukerfelds 

(2014) resultat visade där kvinnliga IT-konsulter sexualiseras och därmed väljs bort i 

rekryteringsprocessen på grund av att de inte anses passa in i en mansdominerad miljö 

(Yansen och Zukerfeld 2014 s.320-322). Genom utanförskap och exkludering från den 

manliga gemenskapen och domänerna visas ytterligare hur kvinnor medvetandegörs om 

vilken ställning de har i hierarkin jämfört med män. Då mannen står i majoritet blir denna 

exkludering för kvinnorna en påminnelse om att de inte tillhör normen och att de därför inte 

heller är välkomna in i yrkesrollen trots att de redan befinner sig där. Kvinnorna inom IT 

tillskrivs enligt dessa studier en villkorlig plats där deras rättigheter är begränsade och där 

männen utövar makten över att bestämma var kvinnorna får ingå och inte. 

 

2.6 Sammanfattning  
I den tidigare forskningen fann vi fem teman utifrån vilka identiteter som kan ses bland 

kvinnor inom IT. Vi har ovan presenterat den traditionellt feminina kvinnan, den ambivalente, 

den otillräcklige och den sexualiserade som de identiteter som tillskrivs kvinnor inom IT av 

andra runtomkring dem men också positioner som kvinnorna själva intar. Vi har i de artiklar 

och den avhandling vi läst funnit flera exempel på kvinnliga IT-konsulter samt kvinnliga IT-

studenter som blir tillskrivna eller tillskriver sig själva en traditionell feminin identitet som 

präglas av så kallade soft skills, alltså mjuka egenskaper så som social kompetens och 

prestigelöshet. Även om denna mjuka identitet kunde ses som ett värdefullt komplement sågs 

kvinnorna även samtidigt som mindre tekniskt kompetenta än sina manliga kollegor. Vi 

märkte även att flera artiklar presenterar hur kvinnor inom IT tar avstånd från dessa feminina 

egenskaper och känner ambivalens inför att vara alltför feminina men även att vara alltför 

manliga. De skapar därför ofta en hybridroll som kombinerar både feminina och maskulina 

egenskaper för att kunna förhålla sig till mansdominansen inom IT. En annan identitet som 

kvinnorna själva intog i flera artiklar var den otillräcklige, en roll som präglades av känslor av 

att inte kunna leva upp till krav och förväntningar som ställs på dem i den tekniska IT-

världen. Utöver dessa tre märkte vi även en tredje position som kvinnorna blev tillskrivna av 

andra, nämligen rollen som sexuellt objekt. Män i kvinnornas yrkesmässiga omgivning 

sexualiserade kvinnor som arbetar inom IT genom att uppmärksamma deras kroppar som 

något sexuellt som de menar har relevans i arbetslivet och vilket nedvärderar kvinnornas 

status från kompetenta IT-konsulter till objekt vars fysiska yttre kan bli en nackdel för dem i 
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deras yrkesroll. Det sista temat var inte på samma konkreta sätt en identitet som de andra i 

detta avsnitt utan ett fristående tema som var mer situationsbaserat; utanförskap. I flera av 

studierna fanns det både kvinnliga IT-studenter och kvinnliga yrkesverksamma 

programmerare som upplevde ett utanförskap gentemot sina manliga kollegor på grund av att 

de systematiskt blev utfrusna eller diskriminerade, eller att de själva inte kände sig manade att 

delta i männens umgänge då de inte kände sig bekväma eller välkomna. 

 

2.7 Vårt bidrag till den tidigare forskningen 
Som redovisat här ovan fann vi i vår sökning efter tidigare studier i ämnet en rik och 

varierande bild av hur den kvinnliga programmerarens identitet har framställts. Merparten av 

de studier vi hittade fokuserade på studenter och utbildningsväsendet. De studier som 

utspelade sig enbart i arbetslivet tog ofta fasta på hur kollegor, ledning och andra aktörer 

runtomkring kvinnorna såg på kvinnorna i sin yrkesroll, något som i vissa studier blandades 

med kvinnornas egna reflektioner och upplevelser av att arbeta som kvinna i en 

mansdominerad bransch. Av dessa var det bara en studie som utförts på svenska arbetsplatser. 

Vi blev därför nyfikna på att fördjupa oss inom detta mer. Då det i Sverige, som vi även pratar 

om i vår inledning, råder en feministisk diskurs och Sverige generellt är väldigt bra på att 

uppmärksamma jämställdhetsfrågor såg vi det speciellt intressant att undersöka närmare hur 

vårt samhällsklimat påverkar yrkesverksamma kvinnor inom IT-branschen. Till skillnad från 

tidigare forskning inom ämnet ville vi således lägga fokuset mer på kvinnorna själva och 

deras egna identitetskonstruktioner. Vi har också fokuserat studien på identitetskonstruktioner 

bland yrkesverksamma kvinnor och inte kvinnliga studenter. Dessutom har vi bara undersökt 

kvinnliga programmerare här i Sverige som sagt.  

 

Vi är väl medvetna om att området med kvinnor inom IT har blivit noga utforskat tidigare och 

vi har heller inte som mål med denna studie att presentera något nyskapande. Istället vill vi 

med vår vinkling bidra med en insikt i hur svenska kvinnliga programmerare konstruerar 

identitet i sin yrkesroll med fokus på hur detta görs genom aktiva språkliga handlingar. 
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3. Teori  
I denna del har vi presenterat det teoretiska ramverket för studien. Detta ramverk är starkt 

färgat av vårt fokus på identitetsskapande och genomgripande för detta avsnitt är därför att 

redogöra för olika perspektiv på identitet och diskutera de som är aktuella för vår 

frågeställning. Då vårt område berör en mansdominerad bransch och de fåtal kvinnor som är 

yrkesverksamma i den, var det givet att här anta ett genusperspektiv då de diskurser som gör 

sig gällande i ämnet i allra högsta grad inkluderar aspekter som socialt kön och makt. Vår 

utgångspunkt landade i den socialkonstruktionistiska definitionen av identitet som 

subjektsposition och diskursivt konstruerat. Detta tas upp i samband med Foucault och hans 

teorier om subjektivering och makt. Vidare tas begreppet genus upp utifrån West och 

Zimmerman samt Butlers teorier om socialt kön och i och med detta även performativitet och 

Connells begrepp hegemonisk maskulinitet. Detta kan verka som en tung begreppssamling, 

något vi är medvetna om, men då de alla anknyter till identitet och samtidigt kompletterar och 

förlänger varandra såg vi det som produktivt att använda dem alla. 

 

3.1 Identitet utifrån olika perspektiv  
Meningen med ordet identitet kan verka en aning diffust då det ofta används i en mängd olika 

kontexter. Begreppet kan tillexempel ses i samband med ord som livskris och tonårsuppror 

men också tillhörighet, kön eller nationalitet. Hammarén och Johansson (2009) menar att 

begreppet identitet även tar sig olika former beroende vilken skola som talar om det. Filosofer 

skulle tala om subjektet och subjektivitet, teologer om självet och psykologin av jaget och 

personlighet, medan sociologin använder sig just av ordet identitet. Något som binder 

samman dessa olika varianter av begreppet är att det talas om likheter och skillnader mellan 

människor. För att kunna kartlägga och kategorisera oss själva och varandra försöker vi ta 

fram olika definitioner av vad en människa är i förhållande till andra (Hammarén och 

Johansson, 2009, s.8-10). I denna studie har vi hållit oss till det sociologiska begreppet 

identitet men har även placerat oss lite djupare och använt oss av den konstruktionistiska 

termen subjektsposition då detta begrepp tillät oss att betrakta identitet som något multipelt 

där en person kan inta och växla mellan olika positioner. Vi vill även poängtera att vi har 

genom studien använt olika versioner av ordet identitet beroende på sammanhang, något som 

kan te sig en aning splittrat, detta för att inte ändra på de begrepp som ingår i en viss teori utan 

utgå ifrån deras terminologi.  

 

Som vi har förklarat närmare i metodavsnittet, har vi använt oss av kritisk diskurspsykologi. 

Metoden placerar sig på mikronivå och studerar, likt traditionell psykologi, språket i 

förhållande till känslor, minne och attityder. Dock skiftar den kritiska diskurspsykologin 

fokus och väljer att se språket som ett konstruktionsverktyg för dessa aspekter istället för en 

ledtråd till människans inre (Edley 2001 s.190 ). För att inte vår metod ska förväxlas med 

traditionell psykologi gällande innebörden av identitet ville vi även ställa några av dem två 

mot varandra och jämföra dem för att klargöra bättre vad som definierar dem och hur vi har 

ställt oss till dem i vår studie. Nedan har vi redogjort för det essentialistiska perspektivet, 

något som är vanligt inom psykologin, och dess syn på identitet i termer av personlighet och 

natur, samt den sociala konstruktionismens tolkning av identitet då dessa två perspektiv kan 

ses som varandras motsatser i fråga om hur identiteten skapas och bibehålls. 

 

Inom psykologin återfinns ofta det essentialistiska perspektivet när det talas om personlighet 

och jaget (Stier 2003 s.20). Det essentialistiska perspektivet tar en biologisk hållning genom 

att beskriva personlighet och identitet som något statiskt och ofrånkomligt. Burr (2003) 

beskriver det som att en människas attityder, känslor och beteende inte ses som något 

föränderligt utan något determinerat, en inre essens som styr hur vi tänker och hur vi 
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framställer oss utåt inför andra. Det kan också beskrivas som en förutbestämd natur, något 

som inte går böja och omforma utan som består i samma skick. Detta gör också att vi utifrån 

denna syn inte försöker anpassa oss till en viss situation utan accepterar den inre essens vi har 

och försöker kanske istället att ändra kontext som kan passa vår personlighet (Burr 2003 s.28-

30). Det läggs därför inget närmare fokus vid vilket inflytande yttre omständigheter kan ha på 

identiteten och hur människans beteende och inställning till sig själv och sin omgivning kan 

påverkas och ändras av det sociala. Istället talas det om biologiska aspekter och det ses enbart 

till den inre, fasta kärna människan antas ha och hur denna styr människan. 

 

Inom det socialkonstruktionistiska perspektviet görs ett tydligt avståndstagande från den 

essentialistiska synen på ett förutbestämt inre. Även om begreppet personlighet tas upp även i 

denna lära (se Burr 2003) är ordet identitet det som används mest frekvent. På så sätt, menar 

Burr (2003) undviks de konnotationer som vanligen görs utifrån personlighetsbegreppet och 

det är istället möjligt att fokusera på andra aspekter än en essentiell natur och därmed något 

som en person eller ett objekt ständigt innehar. Istället belyses identifikation och därmed 

också hur framställningen av en person eller ett objekt görs i olika sammanhang, något som 

alltså inte blir en konstant och bestående bild utan kan variera och växla beroende på vem 

som identifierar, vem som identifieras samt tid och rum. Grundläggande är också tanken på 

att detta är enbart socialt betingat och därför påverkas av yttre faktorer istället för de inre och 

rent biologiska (Burr 2003 s.106 ). Burr (2003 s.106) tar även upp vikten av diskurser i detta 

sammanhang och hur de påverkar individers identitet. Detta tas även upp längre fram i 

samband med Foucault, som spelat en viktig roll i teori och analys av diskurser. 

 

3.2 Subjektspositioner 
Ett ord som ofta dyker upp i socialkonstruktionistiska texter om identitet är 

subjektspositioner. Detta har varit nyckelbegreppet i vår studie då vi har studerat 

identitetskonstruktion utifrån premissen att en individ i sina språkliga framställningar kan 

konstruera inte bara en utan flera olika identiteter. Subjektspositioner är synonymt med de 

olika identiteter som en individ själv intar i sina språkliga utsagor vilket gör detta begrepp 

centralt för analysprocessen. Vilka subjektspositioner en individ intar beror på vilka diskurser 

som råder, då diskurserna tilltalar oss som olika identiteter. När vi väl har blivit tilltalade av 

en diskurs räcker det med att vi accepterar denna kallelse som riktad till just oss eller falerar 

med att motstå för att vi hädanefter ska inta denna subjektsposition. Detta innebär att när vi 

väl har identifierat oss som en subjektsposition fastnar vi även i ett ramverk av rättigheter och 

skyldigheter som gäller för den aktuella subjektspositionen och förhåller oss hädanefter till 

dessa (Burr 2003 s.111). Trots att denna process kan framstå som krass menar Davies och 

Harré (1990) dock att det här finns en antydan till valfrihet som omöjligt kan bortses ifrån då 

det ofta råder motsägande diskurser runtom oss och att det därför finns flera diskursiva 

praktiker som en person kan ansluta sig till. Därmed blir identitetsfrågan en fråga om vilka 

positioner som finns tillgängliga i diskursiva praktiker och vad som är en persons identitet 

skiftar beroende på detta (Davies och Harré 1990 s.262f). 

 

3.3 Foucault  
Då Foucault har haft en stor betydelse för diskursanalys och bidragit till dess utveckling har 

han en given plats i detta avsnitt. Till en början tog vi en närmare titt på hur Foucault förhåller 

sig till diskursbegreppet. Foucault poängterar att diskurser inte bara bör begränsas till en bit 

av text och symboler utan ses som “praktiker som systematiskt formar de objekt som de talar 

om” (Foucault i Mills 1997, s.15). Diskurser måste även alltid ses sammanlänkade med 

sanning, makt och kunskap, menar Mills, då dessa i Foucaults teorier är kärnan till 

diskursernas effekter (a.a.). Foucault (1980) säger vidare att sanning i sig lever i en ständig 
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symbios med makten, de står aldrig utanför varandra, då det i alla samhällen existerar en 

sanningsregim där en viss typ av diskurser är accepterade som mer sanna och verkliga än 

andra. Därmed är sanning sammanlänkat med maktsystem som producerar och bibehåller 

makten samt med effekter av makt som vidgar den (Foucault 1980 s.131-133). Makt är heller 

inte något, enligt Foucault, som enbart styr oss i form av en inskränkande och nekande kraft, 

istället verkar makten genom att producera; makten producerar kunskap, diskurser och 

tillhandahåller njutningar som får människor att självmant vilja underkasta sig maktutövandet 

utan att behöva lyda under ett tvång (Foucault 1980 s.119).   

 

Detta förhållningssätt formar även Foucaults inställning till självet. Precis som andra 

teoretiker inom den sociala konstruktionismen tar han helt avstånd från en essentialistisk idé 

om självet och att det skulle finnas ett sant och ursprungligt jag som går att lokalisera innerst 

inne i oss. Istället ser Foucault det som att subjektet skapas och konstitueras i diskurserna. 

Diskurserna är i sig själva källor till subjektspositioner genom att de innehåller olika 

positioner som är bundna till en specifik historisk kontext. Dessa subjektspositioner fungerar 

som ett ramverk för individens identitet genom att sätta förutsättningarna för hur individen 

kan tänka, agera och veta. Detta benämns som subjektivering och den centrala mekanismen i 

denna process är även här makt, det maktutövande över oss som görs genom diskurser. 

Människor positioneras alltså inom vissa diskurser och tillskrivs på så vis en eller flera 

identiteter som en effekt av maktutövande över dem (Hall, 1997, s.303; 315 ). Foucaults 

tidiga syn på subjektet drar sig därför långt ifrån den liberala humanismen vars tankar om 

subjektet rör sig om autonomi, enhetlighet och självkontroll. Att självet skulle vara något 

unikt som influerar utvecklingen av identitet förkastade han utan menar att subjektet omöjligt 

kan mostå inflytandet av diskurser och därmed det maktutövande som görs över denne (Mills, 

1997, s.30; Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.21). 

 

Burr (2003 s.121f) påpekar dock att trots att Foucaults teorier om konstituerandet av subjektet 

som determinerat kan framstå som hopplösa stängs inte helt möjligheten till agentskap för 

individen. Genom att uppmärksamma mindre diskurser som representerar ett motstånd och 

som synliggör marginalisering och förtryck skapas det ett alternativ till de större diskurser 

som begränsar människor till en dominerande, snäv form. Därmed ges alltså ett alternativ och 

en person får möjlighet att själv välja vilken diskurs en vill bli tilltalad av och vilken 

subjektsposition som ska intas (Burr 2003 s.121f ). Detta begränsas dock fortfarande till redan 

existerande diskurser men skapar ändå en glipa, en öppning där en person kan hitta en utväg 

från en förutbestämd roll.  

 

I Foucault senare verk händer det även något med hans resonemang om subjektet och dess 

handlingsförmåga. Han introducerar begreppet technologies of the self som hänvisar till de 

olika praktiker som en person använder sig av för att inta en viss subjektsposition. Dessa 

praktiker kan innefatta tankar och beteende, och blir till medel som personen kan använda sig 

av för att själv påverka sin identitet och sitt sinnestillstånd (Hall, 1997, s.322f ). Detta 

paradigmskifte hos Foucault erkänner ett vidare utrymme för människor att röra sig inom när 

det kommer till subjektspositioner och trots att det fortfarande innebär att detta utrymme 

befinner sig inom diskurserna, aldrig utanför, skapar det en mer dynamisk form för 

subjektiveringen som process.   

 

Foucaults teorier om diskurser, makt och subjekt har därav tett sig både givande och 

begränsande i förhållande till denna studie. Maktbegreppet har vi sett som en viktig aspekt 

som har nyanserat vårt resultat och synliggjort konsekvenserna av diskursiva utsagor, då vårt 

fokus har varit på kvinnor som arbetar i en mansdominerad bransch. Samtidigt har vi använt 
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oss av kritisk diskurspsykologi som diskursanalytisk metod vilket har medfört ett perspektiv 

på individen som handlingskraftig och mer autonom än vad det foucauldianska synsättet från 

början vill erkänna. Vi valde därför att fokusera på hans mer öppna bild av subjektivering som 

trots subjektets underkastelse av diskursernas makt ändå tillåter någon form av agentskap och 

handlingsutrymme. Detta gjorde att Foucault kunde tillföra viktiga perspektiv till studien utan 

att bli för snäv och begränsande. Något annat vi har varit tvungna att förhålla oss till är 

Foucaults neutralitet och deskriptiva inriktning i sitt arbete. Foucault tar inte ställning till 

huruvida makten är negativ eller positiv, han vill enbart påvisa att den utövas och hur den 

utövas. Som det har beskrivits i metod avsnittet har vi utgått ifrån en kritisk metod som ämnar 

det motsatta, att synliggöra och samtidigt ställa oss kritiska till makten. 

 

3.4 Genus 
Foucault har som tidigare nämnt ett deskriptivt fokus på makt men diskuterar aldrig 

genusaspekten och specifikt maktförhållandet mellan män och kvinnor i samhället. Vi valde 

därmed att ta med andra teoretiker som tar upp detta begrepp. Vi ansåg att genusidentiteten 

var relevant för oss då vi har undersökt kvinnor i ett mansdominerat yrke. Därav har vi med 

genusbegreppet. 

 

Gemzöe (2006) menar att ordet genus, eller socialt kön, infördes som en motvikt till det mer 

biologiskt betingade begreppet kön. Kön är något som betecknar det fysiska, medfödda könet 

medan genus refererar till något skapat utifrån det sociala och historiska (Gemzöe, 2006, 

s.80). Ett socialt kön blir därför en identitet som tillskrivs en person utifrån hur personen 

betraktas utifrån sin omgivning. De diskursiva föreställningarna om vad som är kvinnligt och 

manligt definierar hen som kvinna eller man, beroende om hen uppfyller förväntningarna på 

vad som är kvinnligt eller manligt. 

 

West och Zimmerman (1987 s.127) fick stort genomslag för sin artikel Doing gender där de 

menar att genus är en aktivitet som går ut på att hantera uppträdande i ljuset av normativa 

föreställningar om attityder och aktiviteter som är lämpliga för ens könskategori. Detta skiljer 

sig från kön som de menar görs genom tillämpningen av de socialt accepterade biologiska 

kriterierna som kategoriserar personer som antingen kvinnor eller män. Butler (1999 s.9f) 

talar också om genus som ett mer flytande begrepp som är kulturellt konstruerat. Butler (1999 

s.187) menar vidare i sin diskussion om genus att genusidentiteten inte är en inre substans 

utan en repetition av handlingar. Hon menar att det är en process av konstruktion att bli t.ex. 

kvinna som varken har en början eller ett slut (Butler 1999 s.43). West och Zimmerman (1987 

s.129f) är inne på samma spår när de beskriver genus som en pågående aktivitet som 

konstitueras i vardagliga interaktioner. De säger att vi gör genus och menar då att vi 

konstruerar skillnader mellan kvinnor och män som därav varken är naturliga, biologiska eller 

essentiella. Dock hävdar de att den färdiga konstruktionen används för att förstärka idén om 

”essensen” hos genus (West och Zimmerman 1987 s.137). Denna föreställning om en 

”essens” hos genus är alltid närvarande och sätter press på kvinnor och män att alltid ta ansvar 

för sitt genusskapande. En kvinnlig fysiker kanske t.ex. får respekt för hennes titel och 

förmågor men hon kommer samtidigt alltid dömas utifrån hennes könskategori och pressas till 

att bevisa sin ”essentiella” kvinnlighet (West och Zimmerman 1987 s.139f). 

 

3.5 Performativitet 
Eftersom vi tog med Butlers definition av genus blev det oundvikligt att inte ta med begreppet 

performativitet som är en del av Butlers definition av genus. Butler (1999 s.xv) förklarar 

performativitet som ett rituellt repeterande av handlingar. Förståelsen av performativitet är 

relativ och kulturellt betingad. Hon menar att genus är performativt vilket betyder att genus 
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utförs i form av olika handlingar och saknar en inre kärna. Således menar Butler att vi 

konstruerar genus genom att utföra kroppsliga handlingar som förväntas av oss. Hon anser att 

det är ett anmärkningsvärt teoretiskt misstag att ta den så kallade inre psykiska världen för 

givet. Dock förnekar hon inte att det möjligtvis skulle kunna finnas en psykisk aspekt av 

performativitet som skulle kunna undersökas noggrannare (Butler 1999 s.xv). I denna uppsats 

kommer vi dock inte undersöka någon eventuell psykologisk aspekt utan vi utgår från Butlers 

definition av performativitet i relation till genus och identitet som finns i Gender trouble. 

Vidare i denna definition menar Butler (1999 s.173) att handlingar, gester och önskningar 

producerar en så kallad ”inre” kärna eller substans fast på utsidan av kroppen som sedan 

kommer att kallas identitet. Dessa handlingar, gester och önskningar är performativa då 

identiteten är en produktion som upprätthålls med kroppsliga tecken och andra diskursiva 

medel. Hon menar att det skapas en illusion av en inre organiserad genuskärna via handlingar, 

gester, uttalade och utförda önskningar. Vidare beskriver hon denna illusion som att den 

upprätthålls diskursivt för att reglera sexualitet inom den obligatoriska ramen för reproduktiv 

heterosexualitet (Butler 1999 s.173). 

 

3.6 Genus och makt 

Utifrån genusbegreppet introduceras även ett annat begrepp som också härstammar från 

feministisk teori och som har en politisk bakgrund, nämligen genusordning. Genusording, 

som även i vissa sammanhang beroende på teoretiker eller feministisk ideologisk inriktning 

kallas könsmaktsordning eller patriarkatet, används för att beskriva den maktstruktur i 

samhället där det manliga könet systematiskt överordnas det kvinnliga könet (Gemzöe, 2006, 

s.79-82 ). Denna teori möjliggör en analys av hur det manliga i olika sammanhang värderas 

högre än det kvinnliga då mannen intar en position i samhället som norm och på så sätt 

reducerar kvinnan till en avvikelse vars tillskrivna attribut och egenskaper saknar ett 

likvärdigt inflytande, både i den privata sfären och den offentliga.  

 

Denna hierarki återfinns hos R. W Connell (1987) som menar att denna maktstruktur, där 

mannen är dominerande i förhållande till kvinnan, är grunden till hur olika versioner av 

maskulinitet och femininitet står i relation till och samspelar med varandra (Connell 1987 

s.183). Genusordningen blir även basen för relationer män emellan, något som i sin tur 

definierar en hegemonisk form av maskulinitet, alltså en maskulinitet som värderas högre än 

andra maskuliniteter. Med hegemoni menas en statusposition som är placerad högst i en 

hierarki, överordnad andra, och som anses vara eftersträvansvärd. Denna position tas inte 

genom hot och våld av en viss grupp mot en annan, den märks istället bland sociala fenomen 

och praktiker (Connell 1987 s.183f).  

 

Vilken maskulinitet som är hegemonisk är beroende av tid och rum och står alltid i relation 

till andra underordnade maskuliniteter och Connell (1987) menar att samspelet mellan dessa 

olika former av maskulinitet är en viktig del av den patriarkala könsordningen. Den 

hegemoniska maskuliniteten står även i relation till kvinnor, dock finns ingen motsvarighet 

bland kvinnor, ingen hegemonisk femininitet på samma sätt, utan bara femininiteter som 

skapas av och på olika sätt förhåller sig till den patriarkala maktordningen. Dessa 

femininiteter kan ta olika former menar Connell (1987), en form definieras som compliance, 

alltså foglighet och eftergivenhet. Den motsatta formen innebär motstånd och resistans, och 

Connell (1987) menar att det även finns en ambivalent femininitet som flyter mellan dessa två 

och som växelvis intar en upprorisk eller eftergiven position (Connell 1987 s. 184). Att en 

maskulinitet är hegemonisk innebär alltså inte att de underordnade maskuliniteterna eller 

femininiteterna utrotas, tvärtom är det av stor betydelse att dessa existerar och genom sin 

underordning bekräftar den hegemoniska maskuliniteten (Connell 1987 s. 185). Därmed blir 
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deras definitioner beroende av varandra och kan alltid ses som relationella. Den maskulinitet 

som positioneras högst upp i hierarkin och får hegemoni är ett ideal menar Connell som inte 

alls behöver representera män som grupp eller en specifik individ, istället brukar den 

hegemoniska maskuliniteten visualisera en bild av mannen som ofta är ouppnåelig men som 

män generellt är villiga att se upp till och eftersträva (Connell 1987 s. 186). Connells 

perspektiv på maktutövande anser vi stämmer bra överens med Foucaults tankar om att makt 

inte är något som erövras genom fysiskt våld och brutalitet. Båda teoretiker menar istället att 

maktutövande är något som möjliggörs när det existerar en diskurs där ideal och begär 

uppmuntrar människor till att underkasta sig maktutövande och normer möjliggör för en 

individ eller grupp att utöva makt över andra. Denna teori har därför utgjort ett stort bidrag i 

vår analys och diskussion då den har kunnat synliggöra hur de kvinnliga programmerarna 

förhåller sig till rådande maskulinitetsnormer på arbetsplatsen och hur detta påverkar deras 

identitetsskapande.  

 

Dock riskerar Connells teori att bli otillräcklig i analyser av genus och makt i det svenska 

arbetslivet. Även om Connell poängterat att den hegemoniska maskuliniteten kan variera 

beroende på samhälle och grupper beskriver hon även den hegemoniska maskuliniteten som 

skapad av kulturella ideal (Connell, 1995 s.101) och att masskulturen ofta framställer en bild 

av “sann maskulinitet” i form av en machoman; en aggressiv, tävlingsinriktad och promiskuös 

varelse vars fysiska kropp skapar drivkrafter men även begräsningar för mannens beteende 

(Connell 1995 s.69-71). Denna machoman må väl existera i stort även i dagens Sverige men 

genom att lägga för mycket vikt vid denna mansbild och se den som kulturellt dominant kan 

lätt andra mansideal glömmas bort trots att även de anses vara eftersträvansvärda bland män 

och därmed fungerar som mekanismer i en patriarkal maktstruktur. Vi vill därför i denna 

studie även belysa andra manlighetsnormer och ideal för att kunna synliggöra hur dessa kan 

inta en maktposition.   

 

3.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis bygger vår uppsats på begreppet identitet ur sociologiskt perspektiv där 

vi definieras i förhållande till andra. Vi har även möjlighet att konstruera olika identiteter via 

subjektspositioner. Därav har vi tagit avstånd från essentialismen som menar att vi har en 

stabil inre kärna. Denna uppsats har istället utgått från socialkonstruktionismen som menar att 

identiteten konstrueras i social interaktion. Foucault pratar också om subjektspositioner men 

han menar snarare att subjektspositionerna väljer oss och inte tvärtom. Dock har Foucault på 

senare tid hävdat att individen har ett visst handlingsutrymme. Men han påpekar att detta sker 

fortfarande inom ramen för diskurserna. Till skillnad från Foucault har vi haft ett normativt 

och kritiskt perspektiv, som är en del av vår metod, i denna uppsats. Foucault tar inte upp 

genus och därmed tog vi med Butler samt West och Zimmerman som har blivit kända bland 

annat på grund av deras diskussion om genus. West och Zimmerman menar att genus är en 

aktivitet som går ut på att hantera uppträdande i ljuset av normativa föreställningar om 

attityder och aktiviteter som är lämpliga för ens könskategori. Genus skiljer sig från kön som 

är de biologiska kriterierna som kategoriserar människor i kvinnor och män. Butler håller med 

och säger att genus är en pågående process av handlingar i interaktion med andra. Detta kallar 

hon för performativitet. Genus är performativt då det konstrueras genom ett rituellt 

repeterande av handlingar.  

 

Ett annat begrepp vi har använt och som också är kopplat till identitet och genus är den 

hegemoniska maskuliniteten. Detta begrepp handlade om att det finns en maskulinitet som 

anses vara betydligt mer eftersträvansvärd och har mer status än andra. I relation till denna 

maskulinitet finns underlägsna femininiteter och andra maskuliniteter. Därmed kan inte en 
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femininitet bli hegemonisk utan blir alltid underlägsen den hegemoniska maskuliniteten. 

Dessa underlägsna femininiteter konstrueras antingen som fogliga eller som motståndskraftiga 

gentemot den hegemoniska maskuliniteten. Det finns även en tredje ambivalent femininitet 

som flyter mellan dessa två. 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenterar vi vårt tillvägagångssätt för denna studie och den metod vi använt 

oss av. För studien ansåg vi att diskursanalys var en passande metod då den grundar sig i ett 

ontologiskt förhållningssätt som ställer sig kritiskt till objektiva verklighetsanspråk och 

istället intresserar sig för sanningskonstruktioner som uttrycks i språket. Då även identitet 

inom detta synsätt är något som anses vara konstruerat passar det vårt syfte bra då vi har 

studerat kvinnliga programmerares identiteter som något flytande och mångfasetterat. Nedan 

beskriver vi närmare den socialkonstruktionistiska grunden för diskursanalys och den 

diskursanalytiska inriktning vi valt att använda oss av, nämligen kritisk diskurspsykologi. 

 

4.1 Diskursanalys som metod 

 

Ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 

Diskursanalys som metod skiljer sig från andra metoder då den inte bara kommer med 

analytiska redskap utan även en specifik ontologisk hållning vilket vi anser kräver en närmare 

förklaring då det är den grundläggande utgångspunkten för diskursanalys. Den 

socialkonstruktionistiska idéläran innefattar flera teorier om kultur och samhälle (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000 s.11) och Burr (2003) menar att det finns många olika 

inriktningar inom socialkonstruktionismen men som alla ändå enas i fyra gemensamma 

punkter. Den första punkten beskriver hur de alla har ett kritiskt ställningsstagande gentemot 

vad som anses vara självklar kunskap. Socialkonstruktionismen är kritisk och ifrågasätter den 

verklighetsuppfattning vi tar för given. De tror inte att det finns en objektiv värld därute som 

går att observera. Detta betyder att alla kategorier vi använder behöver nödvändigtvis inte 

finnas på riktigt i en objektiv värld. Den andra punkten är historisk och kulturell specificitet 

och går ut på att vår verklighetsuppfattning och de kategorier vi använder är relativa och 

kontextbundna utefter historia och kultur. Hur vi förstår världen beror på när och var i världen 

vi befinner oss. Den tredje punkten berör sambandet mellan kunskap och sociala processer. 

Med detta menas att kunskapen konstrueras mellan människor i social interaktion. Därför är 

språket så intressant för sociala konstruktionister. Den fjärde punkten handlar om sambandet 

mellan kunskap och social handling. Varje konstruktion av världen inkluderar och exkluderar 

olika handlingar (Burr 2003 s. 2-5). Det socialkonstruktionistiska perspektivet tar alltså 

avstånd från att göra anspråk på vad som är en objektiv verklighet och fokuserar istället på 

människors konstruktioner av sanning och hur dessa konstruktioner görs genom språk. Detta 

förhållningssätt blir således en grund i denna studie som har möjliggjort för oss att studera 

kvinnliga programmerares sätt att genom språkliga handlingar skapa identitet och sanningar 

utifrån den mansdominerade värld de arbetar och lever i. 

 

Diskursanalys som metod 

Då vi valt att använda oss av diskursanalys i denna studie kan det vara på sin plats att säga 

några ord om själva begreppet diskurs då detta inte är något som gemene man använder i 

vardagen. Vi beskriver även begreppet mer ingående under rubriken teori. Begreppet diskurs 

innebär enligt Börjesson och Palmblad (2007 s.13) “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” och refererar därmed till användandet av språket och vad som är accepterat att säga 

och inte. Det handlar alltså om vissa typer av utsagor som anses vara mer sanna och riktiga än 

andra, och vad som avgör vilka dessa är (Börjesson och Palmblad 2007 s.13). Detta innefattar 

även idén om hur utsagor följer vissa språkliga mönster för att bli accepterade. Dessa mönster 

är sedan de som studeras i en diskursanalys och huruvida de stämmer överens eller motsäger 

varandra (Winther Jørgensen och Philips 2000 s.7 ). Diskursanalys är dock inte en enda metod 

utan ett paraplybegrepp för flera olika metoder som alla har sin egen prägel och tolkning av 

diskursbegreppet. De har alla sin utgångspunkt i social konstruktionism, som fungerar som ett 
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grundläggande ontologiskt förhållningssätt, men utöver det söker de olika inriktningarna att 

beskriva och fokusera på olika aspekter. Vi har använt oss av kritisk diskurspsykologi som 

intar en kritisk och normativ hållning och därmed skiljer sig från andra inriktningar (Winther 

Jørgensen och Philips 2000 s.8f). 

 

Kritisk diskurspsykologi 

Precis som de andra medlemmarna inom den diskursanalytiska familjen har den kritiska 

diskurspsykologin som mål att studera språkliga utsagor. Dock skiljer sig denna variant av 

diskursanalys en del från vissa av de andra då den även intresserar sig för vad som skapas, då 

dessa utsagor görs, och inte bara vad som ligger bakom dem. Här ses alltså språket som ett 

konstruerande medium där varje uttalande blir en aktiv handling från aktören. Genom att 

uttrycka en tolkning utesluter aktören även alternativa tolkningar och gör därmed anspråk på 

sanningen och att definiera verkligheten (Wahl 2007 s.198f ). På så sätt fokuserar den kritiska 

diskurspsykologin på vad som sker när språket används, vilka konsekvenser som följer av att 

använda ett visst sorts uttalande. Detta är den största skillnaden mot diskursteorin och 

Foucault då diskurspsykologin här ser subjektet som autonomt, någon som kan utnyttja 

diskursernas språkliga verktyg aktivt och på egna kreativa sätt skapa nya sätt att tala (Winther 

Jørgensen och Philips 2000 s.24 ). En annan aspekt som gör denna diskursanalytiska 

inriktning speciell är idén om att alla våra uttalanden grundas i en historisk kontext där vi kan 

välja bland ett visst antal språkliga repertoarer som har kulturell anknytning till oss. Dock 

anses ibland vissa repertoarer, eller formuleringar, vara mer sanna än andra och dessa blir 

därför mer tillgängliga för oss att ta till och använda i våra utsagor. Detta benämns som att det 

råder en kulturell dominans, även kallat hegemoni. Då det finns en risk att dessa 

formuleringar betraktas som objektiva fakta, istället för individuella uttryck, har den kritiska 

diskursanalysen som mål att granska förhållandet mellan dessa utsagor och de grupper som 

kan tänkas gynnas av dem. Fokus ligger alltså på att inta en kritisk hållning till dessa påstådda 

sanningar och studera hur dessa har normaliserats i språket och samtidigt synliggöra 

maktstrukturer som skapas och upprätthålls med hjälp av dem (Edley 2001 s.190). Denna 

variant av diskursanalys har varit speciellt passande för vår studie då det har möjliggjort för 

oss att undersöka en ömsesidig påverkan mellan subjekt och diskurs. Vi har kunnat utröna 

både hur yrkeslivets normer har påverkat de kvinnliga programmerarnas identitetsskapande 

samtidigt som vi har kunnat undersöka deras agentskap och hur de språkligt utnyttjar sitt 

subjektiva handlingsutrymme för att ta ställning till diskursernas påverkan på dem. Den 

kritiska diskurspsykologin har även öppnat upp för att synliggöra patriarkala maktstrukturers 

inverkan på kvinnorna och deras yrkessituation, något som hade varit svårare med andra 

diskursiva inriktningar. Därmed får vår studie också ett politiskt syfte genom ett fungera som 

ett kritiskt ställningstagande till rådande maktstrukturer. 
 

4.2 Datainsamling 
Som tidigare nämnt syftar den kritiska diskurspsykologin till att studera språkliga utsagor. 

Detta kan därmed göras genom att undersöka främst skrivna texter eller verbala 

konversationer (Edley 2001 s.196f). I denna studie har vi valt en blandning texter som 

kvinnliga programmerare själva publicerat i media och kvalitativa intervjuer. Detta för att vi 

såg det intressant att se om det fanns någon tydlig distinktion mellan hur kvinnorna 

presenterar sig offentligt och anonymt samt om avsaknaden av en skillnad kunde skapa 

tydligare mönster mellan de båda och på så sätt stärka trovärdigheten i vår studie, något vi tar 

upp senare i detta avsnitt. Fem intervjuer har gjorts med kvinnor som är yrkesverksamma 

inom programmering från olika städer och företag. Utöver detta har vi samlat in blogginlägg 

och så kallade tweets, kortare texter som publiceras på mediet Twitter (se twitter.com) från 

fyra andra kvinnor som även är yrkesverksamma programmerare.  
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Utförandet av intervjuerna började med att vi kontaktade företag där det fanns programmerare 

och frågade om det fanns kvinnliga programmerare som ville ställa upp på intervju. Vi 

försökte också få kontakt med kvinnliga programmerare via digitala nätverk. Det var inte 

många som svarade vilket ledde till att vi helt enkelt valde alla som mailade tillbaka till oss 

om att de ville vara med. Det var således ingen som vi gallrade bort utan vi tog med de som 

ville och kunde vara med. Trots att vi inte handplockade våra informanter tycker vi oss ha fått 

en bred variation angående ålder och arbetslivserfarenhet, mer om detta under rubriken urval 

nedan. En del intervjuer utfördes ansikte mot ansikte medan andra utfördes som videosamtal 

via Skype. Detta på grund av att några av kvinnorna bodde väldigt långt borta vilket gjorde att 

Skype blev det enklaste alternativet för båda parterna. Alla intervjuer spelades in för att sedan 

kunna transkriberas. Utförandet av insamlingen av mediatexter skedde via Google och 

Twitter. Där sökte vi efter kvinnliga programmerare som hade bloggar och twitterkonton. När 

vi hade hittat relevanta bloggar och twitterkonton valde vi ut de inlägg och tweets som 

innefattade någon form av identitetskonstruktion. I texten framöver är de kvinnliga 

programmerarna i vår studie benämnda som informanter (intervjuer) och bloggerskor/twittrare 

(mediatexter). 

 

Definition av programmerare 

Då IT-världen är en domän som befinner sig under ständig utveckling och där terminologi och 

begrepp kan omdefinieras under väldigt kort tid, har vi valt att här beskriva vår definition av 

titeln programmerare för att synliggöra vilka kriterier vi har använt oss i sökandet efter 

kvinnor med denna titel. Trots att IT är en så pass stor bransch idag är vi även medvetna om 

att inte alla människor är införstådda med vad en programmerare faktiskt gör. Då vi var 

intresserade av kvinnor som trotsar normen om teknik som ett manligt område såg vi det som 

viktigt att kvinnorna faktiskt utför arbetsuppgifter kopplade till tekniken och inte enbart 

administrativa, samordnande eller serviceinriktade, yrkesroller som också kan finnas hos IT-

företag. Vi har därför valt att definiera en programmerare som: en person som arbetar med att 

koda data och utvecklar nya eller befintliga IT-system. Arbetsförmedlingens yrkesguide 

beskriver även dessa arbetsuppgifter som; 

 
“Vid programmering används olika programmeringsspråk för att ge datorn instruktioner. Vilket språk 

som används varierar och ofta är man specialiserad på ett eller flera språk (…) Systemutvecklaren kan 

själv ta hand om programmeringen, vilket är vanligast, eller lämna instruktioner till programmerare som 

praktiskt konstruerar datasystemet. Programmeraren analyserar problemen och bestämmer vilka steg som 

behöver tas i vilken ordning och översätter instruktionerna till kommandon i ett 

programspråk.”  (Arbetsförmedlingens webbplats; ams.se) 

 

4.3 Urval 
Inom kvalitativ forskning används ändamålsenligt urval som görs utifrån frågeställningen 

(Patton 2002 s. 230), vilket vi därför har applicerat på denna studie. För att besvara vår 

frågeställning gjorde vi två urval då våra data består av både intervjuer och texter från digitala 

medier, detta enligt en metod som kallas triangulering som vi beskriver närmare under 

kvalitetskriterier nedan. Båda urvalen utgörs av homogent urval (Patton 2002, s. 238) då vi 

valt att enbart fokusera på yrkesverksamma kvinnliga programmerare som arbetar eller har 

arbetat med systemutveckling i Sverige. Vi valde även att sätta som ett kriterium att 

kvinnorna ska ha arbetat inom IT med systemutveckling i minst 3 år. Detta för att vi ville att 

kvinnorna skulle tillräckligt med relevant erfarenhet av yrket och inte bara kortare perioder av 

yrket eller bara ha studieerfarenhet. Detta kriterium var möjligt att följa gällande 

informanterna till intervjuerna då vi redan i våra mailutskick definierade vilken profil vi 

försökte hitta. Kvinnorna inom digitala medier hade vi dock svårigheter med då de inte alltid 
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beskrev sig själva lika utförligt i sina presentationer. Vi fick därför söka information om dem 

via andra medier, så som LinkedIn och Facebook för att kunna utröna hur många år de varit 

yrkesverksamma. Dock framgick inte deras ålder och därmed kan vi bara redovisa åldern för 

informanterna här. Informanterna var 31, 36, 38, 42 och 45 år gamla och hur lång tid de hade 

varit yrkesverksamma varierade från 5 till ungefär 15 år. Tre beskrev sin titel som 

programmerare/systemutvecklare medan de andra två beskrev sig som 

projektledare/programmerare respektive konsult. De arbetade alla i olika städer i Sverige och 

vid olika företag. Bloggerskorna/twittrarna arbetade också i olika svenska städer och beskrevs 

sig som systemutvecklare.  

 

Med andra ord tycker vi att vi fick ganska bra variation. Det var inget vi planerade i förväg då 

det var svårt att hitta kvinnliga programmerare men vi är glada att vi har lyckats fått med en 

ganska bra variation som kunde bidra med olika intressanta perspektiv. Anledningen till 

varför vi tog med just bloggar och tweets som mediatexter var med anledning av att i dessa 

forum är det kvinnorna själva som konstruerar sin text. I artiklar där en journalist intervjuar en 

kvinnlig programmerare så tolkas och filtreras kvinnans konstruktion av journalisten som 

skriver artikeln. Därmed ansåg vi det var bättre att gå till sådana platser där vi kunde komma 

direkt till kvinnans egen konstruktion då detta var vår frågeställning. Vi var medvetna om att 

intervjuerna med våra informanter dock blir färgade av oss som forskare, något vi tar upp 

närmare under reflexivitet nedan. Ett annat kriterium som vi hade på mediatexter var att de 

skulle vara från år 2012 och framåt. De skulle med andra ord inte vara för gamla och 

utdaterade. Det som sedan avgjorde vilka inlägg och tweets vi valde var hur väl de anknöt till 

temat identitet på något sätt. För att det finns så få kvinnliga programmerare så blev 

snöbollsurval oundvikligt. Detta betyder således att vi med hjälp av en kvinnlig 

programmerare kunde hitta flera (Patton 2002 s.237). Tillexempel så hjälpte en informant oss 

att få kontakt med en annan och på Twitter finns det en funktion som visar en lista på 

liknande twittrare som gjorde att vi kunde hitta fler programmerare. Det var också ett 

snöbollsurval på så vis att vi skickade ut förfrågningar om intervjuer till personer inom 

företag och nätverk som sedan skickade ut dem till sina anställda/medlemmar. Dessa personer 

kallas nyckelpersoner (Patton 2002 s.237). 

 

4.4 Intervjuguide     
För att i intervjuerna kunna få fram konkreta exempel på hur informanterna konstruerar 

identitet har vi i utformandet av intervjuguiden till viss del använt oss av Critical Incident 

Technique (CIT), även kallat kritiska händelser, vilket innebär att fokusera på specifika 

händelser som informanterna kommer ihåg speciellt starkt (Johansson och Sandberg 2012 s. 

13). Syftet med CIT är att få tillgång till informantens tankar och känslor som är kopplat till 

händelser i det förgångna istället för nutid. Det är som mål att dessa händelser ska vara 

kritiska i den meningen att de har haft en tydlig påverkan på informanten och att denne själv 

känner att händelsen hade avgörande betydelse för personen. Händelsen behöver alltså inte 

vara av negativ karaktär utan ska bara vara så pass viktig för personen att denne lätt kan 

framkalla händelsen och vilka känslor, tankar och beteende som var kopplat till den (a.a.) 

CIT-metoden benämns här både som teknik och metod då den ofta fungerar som övergripande 

metodik i en studie (a.a.). Vi har dock här valt att bara applicera metoden i vår intervjuguide 

som ett komplement till diskursanalys för att på bästa sätt få tillgång till informanternas 

erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch och hur detta har påverkat dem i deras 

identitetskonstruktioner. Därför innehåller även intervjuguiden andra frågor än de som är 

kopplade till kritiska händelser då vi även ställt frågor om identitet och arbetsplatsen i 

allmänhet (se Bilaga). Då vi efter den första intervjun upptäckte att det behövdes en 

komplettering av frågor för att få ut mer data har vi i efterhand lagt till ett antal frågor och det 
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är den senaste versionen som redovisas i Bilaga. Då vi inte hade möjlighet att hitta flera 

informanter fick även denna första intervju vara med då vi ändå ansåg den vara tillräckligt 

givande för studien.  

 

4.5 Analysen 
När vi blev klara med datainsamlingen läste vi igenom våra mediatexter och transkript flera 

gånger för att leta efter subjektspositioner, tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman. Vi 

gjorde anteckningar samtidigt som vi läste och letade efter begreppen. Dessa anteckningar 

använde vi sedan för att skriva resultatet och diskussionen. Våra teoretiska begrepp har här 

fungerat väl som verktyg för att lokalisera de olika identitetskonstruktioner som de kvinnliga 

programmerarna gör i texterna. Subjektspositioner, tolkningsrepertoarer och ideologiska 

dilemman är delar av vår metod och finns därmed redovisade närmare här nedan. 

 

Subjektspositioner 

Detta har varit nyckelbegreppet i vår studie då vi har studerat identitetskonstruktion utifrån 

premissen att en individ i sina språkliga framställningar kan konstruera inte bara en utan flera 

olika identiteter. Subjektspositioner är synonymt med de olika identiteter som en individ själv 

intar i sina utsagor vilket gör detta begrepp centralt för analysprocessen. Vilka 

subjektspositioner en individ intar beror på vilka diskurser som råder, diskurserna tilltalar oss 

som olika identiteter. När vi väl har blivit tilltalade av en diskurs räcker det med att vi 

accepterar denna kallelse som riktad till just oss för att vi hädanefter ska inta denna 

subjektsposition. Detta innebär även att när vi väl har identifierat oss som en subjektsposition 

anammar vi också de rättigheter och skyldigheter som är inkluderade i identiteten (Burr 2003 

s.111 ). Vilka subjektspositioner som de kvinnliga programmerarna i denna studie har intagit 

har alltså varit fokus för vår studie och begreppet har hjälpt oss lokalisera olika identiteter i all 

insamlad data. Utifrån detta begrepp har vi sedan kunnat utveckla analysen mer utförligt med 

hjälp av begreppen nedan, som har använts för att undersöka hur kvinnornas olika identiteter 

som de uppvisat förhåller sig till varandra och med vilka språkliga medel de uttryckts. 

 

Tolkningsrepertoarer 

Tolkningsrepertoarer innebär ett visst sätt att prata om något och är det språkliga kapital vi har 

med oss som vi använder för att bygga upp språklig interaktion med (Edley 2001 s.198). 

Dessa språkliga tillgångar kan bestå av termer, beskrivningar och metaforer som används för 

att kunna utföra utvärderingar konstruktioner och handlingar genom språket (Burr 2003 s.60). 

I analysen av data är det användbart att söka efter dessa för att identifiera mönster bland olika 

utsagor. Det kan t.ex. vara en viss terminologi som återfinns ofta i materialet (Edley 2001 

s.197f ). För denna studie har detta varit ett givande begrepp då vi kunde lokalisera attityder 

om manliga och kvinnliga programmerare. Genom att se vilka tolkningsrepertoarer som 

användes kunde vi också se vilka som var frånvarande och därmed vilka begränsningar som 

skapades för kvinnornas identitetskonstruktioner. Detta begrepp ska ej förväxlas med 

diskursbegreppet, trots att de är väldigt lika. Egentligen innebär de samma sak, då de båda 

fokuserar på vad som skapas i ett visst sätt att tala om personer, fenomen eller händelser. Men 

diskurser diskuteras ur ett bredare perspektiv gällande större strukturer medan 

tolkningsrepertoarer ses som mindre och mer splittrade (Edley 2001 s. 201). 

 

Ideologiska dilemman 

Något annat vi har letat efter i datamaterialet är ideologiska dilemman, vilket innebär 

språkliga motsättningar i texten. Här handlar det om så kallade levda ideologier som 

innefattar attityder, värderingar och sociala praktiker som definierar ett visst samhälle eller en 

kultur. Till skillnad från politiska ideologier är inte levda ideologier koherenta utan splittrade 
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och fragmenterade, vilket gör att det lätt skapas motsättningar när dessa uttrycks i språket. Att 

identifiera vilka ideologier som existerar i en text och hur de brottas med varandra kan därför 

peka på vilka olika typer av attityder individen har anammat (Edley 2001 s. 203). Detta har 

varit ett viktigt begrepp i vår studie då det har synliggjort vilka attityder som funnits inom den 

mansdominerade branschen och hur kvinnorna som arbetade i den miljön förhöll sig till dessa. 

 

4.6 Etik 
När det gäller etik finns det fyra krav som alltid måste uppfyllas. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren måste informera deltagarna om forskningen och att det är frivilligt att delta. Om 

deltagarna är passiva måste forskaren ta hänsyn till eventuella negativa effekter för 

personerna i fråga (Vetenskapsrådet 2002 s.7f). Våra data som kommer från digitala medier 

innefattar passiva deltagare. En möjlig negativ effekt skulle kanske vara att personerna 

framställs i dålig dager med tanke på att vi har en normativ och kritisk metod. Å andra sidan 

bör de veta att de publicerar sin text offentligt och att dessa därför kan tolkas och analyseras 

av de människor som läser texterna. Vid intervjuerna informerade vi alla om vår studie och att 

det var frivilligt att delta. Samtyckeskravet följde vi också vid intervjuerna. Detta krav innebär 

att forskaren alltid måste fråga deltagarna efter samtycke. Dock behövs inte samtycke vid 

insamling av data från massmedia (Vetenskapsrådet 2002 s.9). Därav frågade vi bara efter 

samtycke vid intervjuerna och inte när vi hämtade texter i digitala medier. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska hållas anonyma och inte 

lämnas ut till utomstående (Vetenskapsrådet 2002 s.17). Detta följde vi vid intervjuerna men 

vid insamlingen av texter i digitala medier är de uppgifter som finns redan offentliga. 

Nyttjandekravet går ut på att insamlad data om personer får endast användas till forskningen 

(Vetenskapsrådet 2002 s.14). Detta följde vi vid intervjuerna och vid insamlingen av texter i 

digitala medier trots att de digitala texterna som sagt redan är offentliga. Vi raderade 

inspelningarna av intervjuerna efter vi hade transkribera då vi längre inte behövde dem till 

undersökningen. En annan etisk aspekt som vi har uppmärksammat är den som handlar om 

strukturellt förtryck. Genom att peka ut en grupp och belysa stereotyper och kategorier i 

förhållande till problem riskerar forskaren att bidra till ökat strukturellt förtryck. Dock brukar 

detta inte få så stor effekt (Nygren 2012 s.31). Vi har som tidigare nämnt riktat in oss på 

kvinnliga programmerare som grupp och har stött på många stereotyper och kategorier. Dock 

har vi via vår metod ett kritiskt och reflexivt synsätt som vi tror har motverkat denna risk. Vi 

tänkte också på att inte beskriva stereotyper för informanterna utan vi lät dem göra det själva 

och sedan analyserade vi utifrån deras beskrivningar. Dessutom tror vi inte att vår uppsats 

kommer få så pass stor uppmärksamhet för att få en större effekt. 

 

4.7 Kvalitetskriterier 
I vår studie har vi arbetat för att leva upp till fyra kvalitetskriterier. Dessa är triangulering, 

reflexivitet, fruktbarhet och ärlighet. Kriteriet om reflexivitet har särskilt genomsyrat hela vår 

studie då det är centralt för socialkonstruktionister och vi väljer därför att presentera detta 

separat nedan. Denna reflexivitet ingår också i kvalitetskravet om ärlighet som Symon och 

Cassel (2012 s. 211) tar upp. De menar att ärlighetskriteriet innebär att reflexivitet, 

uppriktighet och transparens finns uppvisat i studien (Symon och Cassel 2012 s. 211). 

Förutom det som nämns senare om reflexivitet har vi även försökt att uppmärksamma brister 

när vi blivit medvetna om dem för att visa på uppriktighet och transparens. Ett annat kriterium 

är som tidigare nämnt triangulering. Detta innebär att forskaren undersöker ett fenomen eller 

problem genom att använda mer än en typ av datainsamling med anledningen av att två olika 

typer av källor eller metoder ger en högre trovärdighet. Här är det viktigt att inte motivera 

detta med sanningsanspråk (Taylor 2001 s. 322). Våra data är till hälften intervjuer och till 
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andra hälften textmaterial från digitala medier. Då vi vill se eventuella skillnader tänkte vi att 

det blir en rättvis jämförelse om vi samlar in lika mycket data via intervjuer och digitala 

medier. Vi är medvetna om att vårt resultat av detta ”endast” är våra tolkningar utifrån de 

teorier vi har använt och ingen sanning. Vi anser dock att det ger ett spännande tillskott till 

studien genom att analysera både offentligjorda och anonyma konstruktioner då det 

synliggjorts intressanta mönster mellan dem båda i resultatet. Avslutningsvis har vi även 

arbetat för att uppnå kriteriet om fruktbarhet. Med fruktbarhet menas i vilken utsträckning 

studien har skapat grund för vidare forskning (Taylor 2001 s.321). På denna punkt har vi 

således strävat efter att konstruera en ökad förståelse och kunskap för vårt valda ämne som 

sedan kan användas för att forska vidare eller som jämförelse med nyare forskning. 

 

4.8 Reflexivitet  

Reflexivitet är något som vi har lagt stor vikt vid i denna studie. Reflexivitet innebär att vi 

som forskare applicerar våra socialkonstruktionistiska teorier på vår egen forskningspraktik 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000 s. 111f). Med andra ord har vi varit medvetna om den 

påverkan som våra konstruktioner har på studien och vad vår roll som forskare innebär. 

En aspekt av reflexivitet är att forskaren tänker på sin roll som forskare samt tar hänsyn till 

maktrelationerna mellan hen och informanterna (a.a.). Här ansåg vi att det var bäst att vi 

delade upp intervjuerna och utförde dem på egen hand för att jämna ut maktförhållandet 

mellan oss och våra informanter. Vi ville inte ge intryck av att ha auktoritär överlägsenhet 

över informanterna genom att båda intervjua varje kvinna. Vår mening var att kvinnorna 

skulle känna sig avspända och bekväma att svara på frågorna. När det gäller forskarens roll är 

det också viktigt att undersöka det som har sagts och inte spekulera i vad som skulle kunna 

ligga bakom olika yttranden. Diskursanalytikern utgår ifrån att det inte finns någonting 

bortom diskurserna och därmed är det endast diskurserna som analyseras. Det kan bli 

besvärligt att undersöka diskurser som forskaren själv har starka åsikter om och då måste hen 

försöka åsidosätta sina starka åsikter så att de inte dominerar analysen. Det handlar således 

om att inte ta något för givet utan att se sitt material som främmande (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000 s.28). Dock handlar det inte om att försöka vara objektiv och helt neutral då 

detta som sagt anses vara omöjligt inom socialkonstruktionismen. Forskarens arbete är en 

konstruktion av verkligheten som oundvikligen blir partisk (Taylor 2001 s. 319).  

 

Det första vi reflekterade över var att vi båda som författare har med oss ett feministiskt 

perspektiv, något som tydligt låtit influera studien då denne utförts utifrån ett genusperspektiv 

för att kunna synliggöra maktförhållanden mellan män och kvinnor i IT-branschen. Vi har 

dock aktat oss för att låta detta styra oss helt. Vi har försökt att låta en öppenhet genomsyra 

intervjuerna och urvalet av mediatexter samt analysen för att inte bli för partiska. Inför 

intervjuerna har vi påpekat för informanterna att de själva får definiera de begrepp vi tar upp, 

tillexempel manligt och kvinnligt. Under urvalet har vi även aktat oss för att enbart ta med 

blogginlägg och tweets som stödjer våra egna feministiska åsikter för att inte bli bias utan 

istället sträva efter variation och mångfald i texternas innehåll. Dock är med vi medvetna om 

vi från början haft uppfattningen om att kvinnor inom IT kan vara utsatta i sin position, något 

som kan synas i intervjuguiden då vi ställt frågor som kan synliggöra denna utsatthet. Vi har 

därför varit lyhörda för informanter som visat en motsatt inställning och tänkt på att 

förminska eller förbise deras svar. Vi är även medvetna om att socialkonstruktionismen menar 

att vi aldrig kan vara helt neutrala så är vi medvetna om att våra feministiska åsikter och 

fördomar antagligen har färgat vårt resultat till viss del. När vi analyserade upptäckte vi också 

att det ibland var svårt att inte analysera för långsökt bortom diskursen. Därav har vi försökt 

att hela tiden begränsa oss till det som har sagts och inte vad som står “mellan raderna”. 
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5. Resultat 
I denna del presenterar vi de mönster vi har funnit i våra data utifrån våra tolkningar. Vi har 

valt att presentera resultatet i fyra teman där de första tre innefattar de tre subjektspositioner 

som kvinnorna intagit och olika tolkningsrepertoarer som anknyter till dem. I det fjärde temat 

redogör vi för ett ideologiskt dilemma som vi lokaliserat utifrån de tidigare begreppen. Vi har 

valt detta upplägg då subjektspositionerna står skilda från varandra och tolkningsrepertoarerna 

står i relation till varje subjektsposition, därmed ser vi det som ett tydligt sätt att beskriva hur 

de kvinnliga programmerarna i vår studie konstruerar identitet. Vi tydliggör även i varje tema 

hur de mönster vi funnit har tett sig bland våra informanter och bloggerskor/twittrare. I alla 

teman har vi kunnat hitta liknande resultat i båda grupper, dock märks ibland en skillnad i 

sättet att tala om ett visst ämne då bloggerskornas/twittrarnas texter inte alltid berör deras 

specifika arbetsplats utan ofta kvinnliga programmerare i samhället i stort. Därmed ser vi det 

som viktigt att göra en distinktion mellan dessa men vi ser det även som givande att de har 

kunnat komplettera varandra i analysen. Vi börjar med en kortare beskrivning av våra teman 

och begrepp och hur de alla hänger samman. Efter detta kommer den huvudsakliga mer 

utförliga delen av hela resultatet. 

 

Tema 1; originalitetens glädje 

Subjektsposition; den unika nörden 

Tolkningsrepertoarer; ett högre syfte och könet som personlig marknadsföring 

 

Tema 2; multipla ideal 

Subjektsposition; perfektionisten 

Tolkningsrepertoarer; kroppen som prestationsarena och tvivlet inför att räcka till 

 

Tema 3; den kritiska rösten 

Subjektsposition; den ofrivillige andre 

Tolkningsrepertoarer; inte mitt ansvar och det är upp till mig 

 

Tema 4; Primadonna eller utstött 

 

Mannen; en subjektsposition i bakgrunden 

Innan vi börjar redovisa de olika teman vi lokaliserat vill vi presentera en annan identitet som 

ofta förekom i empirin. Det var en figur som ingen av kvinnorna själva helt identifierade sig 

med, ibland inte alls, men som ändå ständigt rörde sig i skuggorna och fanns närvarande. Det 

är en identitet som kvinnorna använde i sitt identitetsskapande att relatera till och som ibland 

kunde fungera som utgångspunkt för kvinnornas subjektspositioner och tolkningsrepertoarer. 

Det blev därmed en egen subjektsposition som kvinnorna pratade om men som de själva 

aldrig intog. Figuren är en maskulin identitet som hos kvinnorna pendlar mellan att 

representera ett ideal, en norm, en stereotyp eller något oönskat. Denna identitet följer som en 

bakomliggande röd tråd genom resultatet och därför tar vi även upp denna här i början i ett 

eget litet avsnitt. Något vi funnit gemensamt hos de flesta informanter är att denna 

maskulinitet innebär ett tekniskt intresse som funnits sedan ung ålder och som överskuggar 

allt annat i livet. Flera av kvinnorna har även pratat om denna maskulinitet där det finns en 

oförmåga, eller ett ointresse, för att prata om och visa känslor, samtidigt som maskuliniteten 

kan innebära en rå och hård jargong gentemot andra. Ett par av kvinnorna beskriver även en 

man som inte är särskilt kommunikativ eller socialt kompetent. I resultatet framträder mannen 

här och var och därför väljer vi att inte exemplifiera honom riktigt än, då han snabbt kommer 

att visa sig i citaten av kvinnorna.  
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5.1 Originalitetens glädje 
Detta tema utgörs som tidigare nämnt av en positiv och statusfylld skildring av identiteten 

som kvinna på en mansdominerad arbetsplats då denna identitet positionerar sig som originell 

och väcker uppmärksamhet som gynnar karriären. Subjektspositionen i detta tema är den 

unika nörden och de tolkningsrepertoarer som står i förhållande till denna är Ett högre syfte 

och könet som personlig marknadsföring. Här tas det avstånd från ett ideal som beskrivs som 

manligt och som innefattar typiskt maskulina drag. Istället hyllas traditionellt feminina 

egenskaper i arbetet och det kvinnliga fysiska könet i sig ses som en strategisk tillgång på 

arbetsmarknaden. I detta tema syns en kvinna som gör motstånd mot att det manliga idealet 

värderas högt inom IT-branschen och en vilja att lyfta det kvinnliga till en högre status. 

 

Den unika nörden 

Bland alla informanter märkte vi hur en bild målades upp av hur en programmerare vanligtvis 

uppfattas. Den bild framställdes alltid i form av en man, en manlig nörd vars drag vi beskrivit 

tidigare ovan. Här väljer kvinnorna att göra ett avståndstagande i relation till denna bild och 

istället positionera sig som en utstickare, en unik figur inom datavärlden vars kön, 

personlighet och intressen gör henne till ett revolutionerande original. Genom denna 

subjektsposition och de tolkningsrepertoarer som följer i temat skapar kvinnorna sin egen 

definition av vad en nörd och programmerare är och utvecklar därmed begreppet med nya 

nyanser. Det är ofta något som görs med stolthet och ett frivilligt avståndstagande gentemot 

den manliga programmeraren och det ideal som han vid tillfällen representerar. En av 

informanterna beskriver hur hon uppfattar den manliga motsatsen på frågan vad hon tänker 

om ordet programmerare: 

 
“... stereotypen för en programmerare, lite så hära en kille som inte ser, är så social och liksom har 

programmerat i evigheter liksom, eller sen han var liten” (Informant 3, 2015-05-15) 
 

Här beskrivs den typiske programmeraren som en inåtvänd person av manligt kön, med en 

självklar och lång erfarenhet av det tekniska området. När samma informant sedan pratar om 

sitt eget intresse för programmering och teknik skiljer det sig från den bild hon beskriver 

ovan. Hon berättar hur hon blev programmerare och beskriver det inte som ett mål som varit 

självklart en längre tid utan som hon kom in på av en tillfällighet samt hur hon inte i första 

hand identifierar sig som en programmerare eller med teknik utan med andra intressen i sitt 

liv:  
 

“Det var en slump egentligen faktiskt, jag läste en programmeringskurs på gymnasiet (...) och så blev det 

det (...) Ehm, jag skulle väl kanske säga att min identitet är väl kanske inte främst yrkes (...) utan jag 

skulle väl kanske identifiera mig med andra saker att jag gillar och va ute och jogga och ja, liksom andra 

grejer, jag är vegetarian och det känns det som att det en stor identitet för mig liksom” (Informant 3, 

2015-05-15) 

 

Istället för teknik ses alltså som hennes vegetarianism och intresse för jogging som något som 

informanten hellre identifierar sig med. Att jobba med teknik var heller inte något som hon 

sedan länge sett som ett naturligt alternativ i sitt liv utan något hon halkade in på av en slump.  

 

Även bloggerskorna/twittrarna beskriver sin identitet som programmerare på ett mer 

mångfaldigt sätt än bara som något teknikrelaterat, även om de inte nämner någon maskulin 

motsvarighet. En av kvinnorna väljer liknande i ett tweet gällande IT-events att ivrigt 

poängtera sin kvinnlighet: “I've been doing so much shopping during #MVPSummit , I'm 

starting to feel like a real girl! #ShoppingLikeAGirl” (Jessica, 2014-11-03). Jessica 

identifierar sig genom sin shopping som en “riktig” tjej, då hon uttrycker en attityd om att 

mycket shopping befäster den kvinnliga könsidentiteten. I en annan tweet uttrycker hon även 

https://twitter.com/hashtag/MVPSummit?src=hash
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en alternativ identitet till den traditionella tjejen genom att bestämt och resolut förklara hur 

hon förväntar sig bli bemött på det romantiska planet: “THIS is how you romance a 

#GeekGirl New router & switch from @Asus & @Netgear #BetterThanChocolate” (Jessica, 

2014-08-29) Genom att definiera sig själv som en “geekgirl” märker hon ut skillnaden mellan 

sig själv och en vanlig geek, detta genom att betona sitt kön i titeln och därmed ta av stånd 

från att vara en manlig eller en könsneutral geek. Samtidigt uttrycker hon en vilja om bli 

“romanced” och bli uppvaktad med presenter. Detta uttalande ser vi som ett pendlande mellan 

en gammaldags kvinnlighet och en ny och innovativ, kvinnlig nördidentitet. En annan av 

kvinnorna beskriver också på sin blogg hur det inte är tekniken som står i fokus för henne 

utan hur den delar plats med andra intressen i hennes liv:  

 
“Susanne Jarl är systemutvecklare med stort intresse för matlagning, bakning och träning. - Mina projekt 

är oftast en kombination av mina intressen. Det blir både roligare och bättre resultat då." (Susanne, Om 

Susanne.  Susnet.se/susanne) 

 

Susannes bloggpresentation tydliggör tidigt att hon inte har programmering och teknik som 

enda intresse. Hon poängterar att hennes andra intressen, som kan ses som mer traditionellt 

feminina, skapar ett bra komplement till hennes programmeringsprojekt. Hon väger även in 

glädje som en viktig aspekt i sitt yrke, vilket återigen positionerar henne som en 

programmerare som inte prioriterar enbart teknik, utan även att vissa känslor måste infinna sig 

i arbetet.   

 

Ett högre syfte 

En tolkningsrepertoar som står i stark relation till subjektspositionen den unika nörden är ett 

högre syfte och många yttranden här liknar även de som vi tar upp ovan. Dock fokuserar 

denna repertoar specifikt på hur kvinnorna talar om sitt yrke som om det gick utanför 

teknikens ramar och gränser. Bland informanter och bloggerskor/twittrare tillskrivs yrket en 

nobel karaktär där de betonade att det fanns ett högre syfte med programmeringen än bara 

själva kodandet i sig. Andra områden beskrevs som minst lika relevanta, ibland mer. Ofta 

betonades sociala och kreativa aspekter där koden bara blir ett verktyg i arbetsprocessen och 

en liten del i en större helhet. Yrkesrollen som programmerare blir genom kvinnornas 

uttalanden något flytande och dynamiskt som innefattar andra identiteter och roller, något som 

kvinnorna ser som något positivt. En av informanterna beskriver just detta: 

 
“… men jag kan känna ibland att jag kanske programmerar av en annan anledning än vissa andra alltså 

för att jag tycker det är lite kreativt och det liksom, man fokuserar på och lösa ett problem och hjälpa 

någon, så att säga, eller hjälpa en användare...” (Informant 3, 2015-05-15) 

 

Informanten ovan beskriver här hur hon sätter användaren i fokus och där uppgiften att kunna 

hjälpa och underlätta för användaren är drivkraften och det som motiverar henne i arbetet som 

programmerare. Hon benämner även sitt arbete som kreativt, ett ord som vanligtvis står i 

motsats till det mer logiska området teknik. I sitt uttalande är informanten även medveten om 

att detta inte alltid är normen för en programmerare då hon uttrycker att hennes inställning 

skiljer sig från andra inom hennes område. Även flera av de andra kvinnorna använder en 

terminologi som inte innefattar tekniska termer utan sådana ord som återfinns i mer 

traditionella yrken. Susanne uttrycker entusiastiskt och stolt hur hennes yrkesroll innefattar 

kreativa aspekter i detta blogginlägg: 

 
"Att programmera är otroligt häftigt. Man har verktygslådan i sina händer att bygga nästan vad som helst 

med! Endast fantasin och tiden sätter gränserna." (Susanne, Om Susanne. Susnet.se/susanne) 

 

https://twitter.com/hashtag/GeekGirl?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GeekGirl?src=hash
https://twitter.com/ASUS
https://twitter.com/NETGEAR
https://twitter.com/NETGEAR
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I detta citat refererar Susanne till en verktygslåda och hur hon bygger något, istället för att 

koda eller programmera. Hon pratar om sitt arbete som ett hantverk och en mer fysisk 

arbetsprocess där hon själv är hantverkaren. Samtidigt som hon i citatet intar en position av 

kontroll och där det är hon som skapar något genom att bygga det. Kopplingen till skapande 

förstärks av att hon uttrycker att hon även använder sig av sin fantasi, då hon menar att det 

enbart är denna tillsammans med tiden som begränsar hennes arbete. På så sätt gör även hon 

ett avståndstagande från teknik som något logiskt och låter definitionen av programmerare 

även innefatta kreativitet, likt det tidigare citatet av informant 3. Även flera av informanterna 

benämner sig själva just som hantverkare eller snickare, ord som för tankarna bort från teknik 

och mot en mer traditionell arbetsprocess. På så sätt har både informanter och kvinnorna inom 

digitala medier pratat om sitt yrke som programmerare genom att låta det expandera och inte 

bara innefatta kod och teknik. Kvinnorna ser det som positivt att deras yrkesroll kan innehålla 

något mer och menar att deras arbete är något högre, som är mer meningsfullt än bara teknisk 

kunskap. Den sociala aspekten betonas i det första citatet, där möjligheten att få hjälpa någon, 

i detta fall användaren, är en viktig del av den problemlösning som görs i arbetet. Att kunna 

införa det sociala i arbetet som ett komplement till det tekniska ses hos flera av kvinnorna 

som en viktig del. En annan informant berättar varför hon känt sig dragen till rollen som chef 

på sin arbetsplats: 

 
“… det kanske har också med att göra med det här att tjejerna tenderar å dras från programmering till 

projektledning eller till… till å jobba med människor. Men det är egentligen mitt karriärsteg om man tittar 

på vad min chef ser framför sig så är det ju chef på sikt då men det är också för jag har sagt att jag tycker 

det är kul att se människor utvecklas och så.” (Informant 1, 2015-05-13) 

 

Informanten menar att hennes intresse för människor och mer humanistiska uppgifter 

uppmuntras av hennes egen chef som en del i den egna utvecklingen mot att bli chef och att 

detta är vanligt för kvinnor.  Genom denna tolkningsrepertoar tillskriver kvinnorna alltså sin 

yrkesroll mening, en mening som sträcker sig bortom teknik och maskiner och istället 

fokuserar på skapande, kreativitet och att hjälpa någon annan. Dessa områden tolkar vi som 

en ytterligare distansering från den maskulina identiteten och en dragning mot traditionellt 

feminina egenskaper. Kreativitet är något som ger feminina associationer då dess motsats, 

logik, är ett manligt kodat ord. Genom den sociala aspekten och viljan att se människor 

utvecklas och hjälpa andra ser vi det som att kvinnorna gör anspråk på kvinnligheten genom 

att inte bara fokusera på sig själva utan se hur de kan finnas till för andra människor.  

 

Könet som personlig marknadsföring 

Denna tolkningsrepertoar återfanns bland flera informanter samt en av 

bloggerskorna/twittrarna och knyter även starkt an till subjektspositionen den unika nörden i 

detta tema. Genom repertoaren intar kvinnorna ett individualistiskt perspektiv där de väljer att 

förhålla sig till sin minoritetsställning på ett strategiskt sätt. Kvinnorna framställer sitt fysiska 

kön som en del av sitt personliga varumärke. Utan att egentligen beröra egenskaper, 

kompetens eller erfarenhet definierar de här sitt kvinnliga kön som något positivt och som ett 

attribut som kan ha en funktion gällande möjligheter på arbetsmarknaden. En av 

informanterna, Informant 1, beskriver den fördelaktiga position hon befinner sig i som kvinna 

då hon lättare blir igenkänd och uppmärksammad än sina manliga kollegor: 
 

“När det är väldigt mansdominerat så är det såklart att folk lägger märke till en och det är klart att man 

kan ha nytta av det, att folk vet vem man är utan att man presterat något först (...) som till exempel på 

LinkedIn, jag får betydligt fler förfrågningar ifrån andra företag än mina killkompisar som pluggar samma 

och det är ju just för att jag är tjej.” (Informant 1, 2015-05-13) 
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Informanten menar alltså att hon synliggörs enbart i egenskap av att vara kvinna och att hon 

sticker ut genom att i den mansdominerade branschen betraktas som en annorlunda, som en 

annan på grund av sitt fysiska kön. Hon ser det inte som negativt att bli särskiljd på detta sätt, 

att ses som annorlunda, utan demonstrerar istället hur hon vänder det till sin fördel, till en 

strategi för att få mer uppmärksamhet på arbetsmarknaden. I konkurrensen mellan henne själv 

och andra programmerare blir hennes fysiska kön en merit som lyser starkt bland alla andra 

och som hon kan hänvisa till oberoende av sin kompetens. En annan informant trycker på 

samma sak när hon i sin reaktion över att bli uppmärksammad som annorlunda visar 

uppskattning: 

 
“... det är inte så vanligt att kvinnor är så teknikfokuserade så oftast blir de mer förvånade..  jag har ju fått 

kommentarer, fast det har väl varit ganska positivt egentligen (...) jag ser det mer som en fördel att man är 

kvinnlig programmerare för då sticker man ut om man ska, på arbetsmarknaden, folk kommer ju ihåg en 

mer och sånt där.” Informant 4, 2015-05-28 

 

Här syns hur det inte är helt självklart att visa glädja över att sticka ut; informanten berättar 

först neutralt om att bli kommenterad som kvinna och teknikintresserad och väljer sedan att 

inta en positiv attityd till det och belysa karriärmöjligheten i situationen, vilket ännu starkare 

markerar att det är hon själv som aktivt vänder sin avvikelse till sin fördel, något som från 

början inte är givet. Återigen är detta inget som ses som en nackdel utan som något som kan 

dras nytta av då informanten känner att hon kan bli ihågkommen lättare. Hur de blir sedda är 

inte det väsentliga just här för kvinnorna utan enbart att de blir sedda då dagens 

arbetsmarknad kräver att arbetstagare utmärker sig i myllret. Paulina sätter ord också på 

denna strategi och hur den kan nyttjas genom att citera en annan användare på Twitter: “Så 

klokt av @SosLindblom! ’IT Girls are the new it Girls’ ” (Paulina, 2015-05-26) I citatet ges 

kvinnor inom IT en helt ny status genom att benämnas som it-girls, en term som ofta används 

inom mode- och affärsvärlden för att beskriva nya fenomen eller personer som är det hetaste 

och senaste. Denna titel innefattar således ofta en maktposition då den som är trendskaparen 

får inflytande och fördelar framför andra genom att vara det ideal som andra försöker 

efterlikna. I denna tolkningsrepertoar blir det tydligt hur kvinnorna utnyttjar sin position som 

annorlunda för att bygga upp ett starkare personligt varumärke. De har kunskaper i att 

marknadsföra sig själva som en vara på den arbetsmarknad där det krävs att en syns och 

sticker ut för att få bättre möjligheter. Dessa kvinnor inser att de numera tillhör en VIP-grupp.  

 

5.2 Multipla ideal  
Detta tema berör hur kvinnorna vill prestera på alla områden då de känner en press och/eller 

vilja att uppfylla många olika förväntningar. Till och med deras kropp blir ett område för 

prestation då det finns en vilja/press att uppfylla skönhetsideal. När de misslyckas med att nå 

alla förväntningar visar de skuldkänslor och självkritik och konstruerar sig som otillräckliga. 

Subjektspositionen i detta tema heter perfektionisten och hänger ihop med 

tolkningsrepertoarerna som vi kallat kroppen som prestationsarena samt tvivlandet inför att 

räcka till. Denna kvinna gör inget uppror mot mannens överordnade ställning i yrkeslivet, till 

skillnad mot de andra subjektspositionerna, utan rättar följsamt in sig i en kvinnoroll och 

strävar efter att leva upp till de förväntningar och krav som ställs på denna.  

 

Perfektionisten 

Denna subjektsposition baseras på kvinnornas vilja att leva upp till krav och förväntningar 

runtomkring dem. I detta tema pågår det en ständig granskning av det egna självet bland 

kvinnorna och en utvärdering av deras personliga prestationer inom olika områden. Vi 

lokaliserade ett mönster bland kvinnorna där de fungerade som sin egen jury och kritiskt 

uttalar sig om huruvida de lyckades leva upp till krav de har runtomkring sig. Detta görs 

https://twitter.com/SosLindblom
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ibland genom konkreta betygssättningar men det finns även exempel på hur en del av 

kvinnorna beskriver en målsättning som de ännu inte uppnått, något som de använder som en 

mätsticka för hur lyckade de är. Dessa uttalanden bland kvinnorna visar vikten av att leva upp 

till ideal och förväntningar som finns runtomkring dem. De uttrycker även ibland en strävan 

efter att räcka till på fler områden än bara arbetsplatsen och en vilja att vara den perfekta 

överallt. Nedan exemplifieras detta av en informant som beskriver hur hon vill bli sedd utifrån 

av sin omgivning: 

 
“nej men jag vill väl att dom ska se mig som en person som dom kan lita på och sen att man är rak och 

ärlig, man är sig själv det, gäller ju både personligt och på jobbet. Sen att man försöker göra sitt bästa är 

väl också, både hemma och på jobbet tänker jag, så det är väl kanske inte så stor skillnad egentligen 

tänker jag.” (Informant 4, 2015-05-28) 

 

Här flätar informanten samman olika sfärer till en och samma arena för prestation. Hon anser 

att det inte bara är viktigt att göra sitt bästa på jobbet utan även i det privata, i hemmet. 

Informanten menar också att det är viktigt att ses av andra som att detta är ens mål, att det 

görs en ansträngning från kvinnans sida för att uppnå bästa resultat. Att inge förtroende till 

andra benämns redan i början som en viktig egenskap som hon vill utstråla mot andra, det är 

viktigt att andra känner att de kan lita på henne. Hon positioner sig i detta citat som en pålitlig 

kvinna som vill kunna finnas till för andra och uppfylla det som förväntas av henne och 

därmed räcka till överallt.  

 

En annan av kvinnorna visar även hur det inte bara är arbetsplatsen som innehåller krav, då 

hon i en tweet beskriver vilka mål hon satt för sig själv i privatlivet för den ankommande 

sommaren: ”Mina enda mål med sommaren: 1) inte vara den publikt skrikande mamman, 2) 

bestiga Kebnekaise, 3) se @robynkonichiwa och @Silvanalmam live” (Paulina 2015-06-17). 

Dessa mål som Paulina har listat upp för sig själv, har hon valt att benämna som de ”enda” 

målen för sommaren, ett uttryck som antyder att uppgiften att klara av målen inte är alltför 

svår. Målen i sig framstår dock som oerhört krävande och berör flera olika aspekter i 

privatlivet; hennes roll som mamma, friluftslivet och kulturen (artistnamnen under den tredje 

punkten). Paulina visar därför tydligt här hur hon låter den privata sfären fyllas av 

förväntningar på sig själv, något som kan ses som en vilja att vara den perfekta kvinnan inom 

alla områden i livet.  

 

Tvivlet inför att räcka till 

Flera av kvinnorna hade alla ett visst sätt att tala om att prestera och hur de känner inför sina 

egna prestationer. Hos informanterna beskrevs ofta en känsla av otillräcklighet inom flera 

områden på arbetsplatsen; sin kompetens och hur en medarbetare ska vara men också vad som 

förväntas av kvinnor i relation till män. I citat nedan beskriver en informant med viss 

uppgivenhet hur hon inte känner sig likvärdig i sin kompetens jämfört med andra, då hon i 

början av sin anställning fick en roll som innefattade en del support och bara lite 

programmering: 

 
“... så jag skulle programmera litegrann och så men även lite support-roll när hon (kollega) inte kunde 

svara i telefon och så (...) men i och med att jag började så, så har det gjort att jag kanske har halkat lite 

efter i så att säga hur avancerade saker som jag klarar av att göra, alltså i och med att, håller man upp 

någonting ett tag blir det som att man... kommer bort lite från det och så där. “ (Informant 3, 2015-05-15) 

 

Informanten visar tvivel inför den egna kompetensen inom programmering. Hon uttrycker en 

potentiell nivå som hon kanske hade kunnat ha om hon inte hade andra uppgifter samtidigt. 

Hennes kompetens skulle således kunnat vara högre, i fråga om hur avancerade uppgifter hon 

idag klarar av att göra. Hon skapar ett ideal som hon hade kunnat leva upp till i dagsläget om 
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hon fått chansen att utvecklas mer och genom att själv höja prestationsnivån till denna 

potentiella nivå beskriver hon även sig själv som otillräcklig då hon inte känner att hon nått 

upp dit idag. Vi fann utöver detta även tecken på en oro bland en del informanter över att inte 

kunna leva upp till ett ideal som ansågs vara manligt. Flera av informanterna beskrev ett ideal 

på sin arbetsplats som något som skapats utifrån mansdominansen och som innehöll 

egenskaper som oftast uppvisades bland männen och inte bland kvinnorna. Ibland kände även 

kvinnorna att de genom att uppvisa feminina egenskaper kände sig otillräckliga då de kunde 

mötas av nedvärderande attityder gällande deras tekniska kompetens. En av våra informanter 

visar tivel inför det egna självet på tal om att behöva anpassa sig på arbetsplatsen då hon 

menar att det finns ett ideal som hon inte känner sig inkluderad i: 

 
“... det här också med att man skulle motsvara ett visst ideal, som egentligen var då kanske också den hära 

typiska manliga programmeraren (...) det var liksom prestera, prestera och hålla masken också på nåt vis, 

bit ihop. Tala inte om att det är jobbigt utan kör på, be inte om hjälp liksom för det kommer att skada dig 

själv i längden, för att då kommer inte du själv kunna göra lika mycket.” (Informant 2, 2015-05-14) 

 

Genom att identifiera det ideal, som informanten beskriver ovan, i form av en man och något 

som hon upplever sig tvingas anpassa sig till, markerar hon också hur hon själv upplever sig 

otillräcklig i egenskap av kvinna. Bland bloggerskorna/twittrarna återfanns också denna 

repertoar där det uttrycks en skuldkänsla över att inte räcka till. Ett dåligt samvete kan 

lokaliseras i flera tweets och ett ursäktande som vänds mot allmänheten. Paulina uttrycker en 

ledsamhet över att inte hinna delta i de evenemang hon blir inbjuden till: “Får helt plötsligt så 

många inbjudningar till fester, bokreleaser etc? Ledsen att jag inte kan representera” (Paulina, 

2015-06-01) Denna ursäkt blir alltså inte bara riktad till sig själv utan även till läsarna och 

genom att ursäkta sig för att hon inte kan representera benämns även hennes deltagande som 

en uppgift hon förväntas göra, men misslyckas att leva upp till. Liknande det som en av 

informanterna berörde, kan det även ses här hur Paulina betonar vikten av hur andra ser på 

henne och hur hon genom sin offentliga ursäkt tillskriver sig själv en otillräcklighet då hon 

inte kan leva upp till sin plikt som representatör.  

 

Kroppen som prestationsarena 

Den andra av våra två tolkningsrepertoarer i detta tema visade sig enbart i ett blogginlägg och 

ett twitterinlägg, men vi har ändå valt att beskriva denna då vi kände att den var betydelsefull 

och tillförde mycket till analysen och detta tema. Kvinnorna uttrycker här en medvetenhet om 

sin kropp och hur den betraktas av andra. De visar en förståelse för hur deras kroppar ständigt 

granskas av omgivningen och hur de i denna granskning även kan komma att sexualiseras och 

förvandlas till sexuella objekt som är till för andra och inte bara för dem själva. Därmed 

kommer även en förståelse för att de förväntas arbeta med sin kropp och sitt utseende för att 

kunna leva upp till förväntningarna på sig själva. På så sätt blir även kroppen till ännu ett 

prestationsområde.  

 

Jessica uttrycker i ett av sina blogginlägg en medvetenhet om sig själv som något åtråvärt där 

kroppen kan synas av andra för utvärdering. I detta inlägg beskriver hon vilka mål hon har för 

framtiden och hur hon känner ett behov av gå ner i vikt för att kunna delta i ett 

utklädnadsevenemang: 
 

“Even though I've reached my initial weight goal, I still want to get more fit. My new goal is to at one 

time get so fit that I can cosplay as Harley Quinn at the SciFi faire (...) Harley Quinn is not only hot, she 

is super cool too :P ” (Jessica, 2014-12-28) 
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Jessica refererar i citatet till en kvinnlig seriefigur vars yttre ofta illustreras enligt 

skönhetsidealet med stora bröst, smal midja och långa smala ben. Harley Quinn är även ofta 

klädd i tajta, minimala kläder som framhäver denna kroppsform ännu mer. Jessica menar att 

det finns en viss vikt som hon behöver uppnå för att kunna gestalta denna karaktär, och detta 

blir för henne en drivkraft till att gå ner ytterligare i vikt. I den sista meningen konstaterar 

Jessica att Harleys kropp är eftersträvansvärd för andra kvinnor då den klassificeras som “het” 

och på så sätt görs hennes kropp även acceptabel inför andras bedömning enligt den rådande 

normen om kvinnors kroppar. Paulina uttrycker i ett av sina tweets en medvetenhet över sitt 

utseende och hur hon anser att hon själv karaktäriseras av det: “Jahap! Då är jag och min 

dåliga hy™ äntligen på väg till Malmö och #webbdagarna . Vi ses där!” (Paulina, 2015-05-

18). Paulina menar att hon har en “dålig” hy, en fras som ofta kopplas ihop med estetik mer 

än praktisk funktion. Samtidigt deklarerar hon att hennes hy som inte kan leva upp till en viss 

standard är hennes trademark, då hon tecknat symbolen för detta bredvid frasen. Därmed intar 

även hon en position av otillräcklighet gällande skönhetsideal då hon hintar att hennes hy 

sällan lever upp till idealet av en bra eller vacker hy. 

 

Genom dessa citat kan det ses hur kvinnorna intar en position där de ser sig själva genom 

andras ögon och där de har anammat tanken kring kvinnans kropp och utseende som en viktig 

del av hennes värde. Trots att citaten skiljer sig åt i vad den hänvisar till för situationer kan det 

i de båda märkas en medvetenhet om att deras kroppar är något som inte kan ignoreras, utan 

kan komma att uppmärksammas av andra och på så sätt måste de själva också förhålla sig till 

detta. Detta är heller inte något som nämns som enbart en del av den privata sfären utan 

kopplas i båda citat samman till yrkeslivet eller andra teknikrelaterade event. På så sätt tar sig 

kraven på en acceptabel kropp även in i flera delar av deras liv.  

 

5.3 Den kritiska rösten 
Detta tema visar en identitetskonstruktion där kvinnorna reagerar på att inte bli bemötta 

likvärdigt som männen på deras arbetsplatser. Subjektspositionen i detta tema är den 

ofrivillige andre och beskriver hur kvinnorna utsätts för negativ särbehandling. De 

tolkningsrepertoarerna som står i relation till denna är inte mitt ansvar och det är upp till mig. 

Dessa går ut på att kvinnorna antingen lägger ansvaret på andra att hantera denna negativa 

särbehandling eller så lägger de ansvaret mer på sig själva genom att förminska problemet och 

anpassa sig till ordningen. En del av kvinnorna gör därmed motstånd mot en patriarkal 

hierarki där mannen bemöts på ett mer fördelaktigt sätt än kvinnan medan den andra delen av 

kvinnorna anpassar sig till ordningen. Till skillnad från det första temat där kvinnorna 

värderade det feminina könet och feminina egenskaper högre uttrycker de här en önskan om 

att bli jämställda den manliga normen.  

 

Den ofrivillige andre 

Den sista av våra subjektspositioner som vi funnit är en som framträder tydligt bland nästan 

alla informanter. I denna position träder en kritisk kvinna fram, som betonar sin ovilja inför 

att ses som annorlunda av andra och behandlas därefter. I intervjuerna beskriver 

informanterna hur de ofrivilligt blivit särskiljda som kvinnor på ett sätt de betecknar som 

negativt. De beskriver denna differentiering med vemod och en önskan om att inte bli bemötta 

som avvikande utan som jämlika. Flera av kvinnorna menar att de blir medvetet orättvist 

bemötta medan andra uttrycker det som något olyckligt, en separering som uppstått på grund 

av omständigheterna runtomkring. Gemensamt för alla kvinnor är att de intar rollen som utsatt 

kvinna där anledningen bakom egentligen inte är väsentlig. I denna särskiljning menar 

kvinnorna att de placeras i facket som den andre, icke-normen, någon som alltid verkar stå i 

relation till mannen. Då kvinnorna är i minoritet på sina arbetsplatser blir mannen till norm. 

https://twitter.com/hashtag/webbdagarna?src=hash
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Mannen och det manliga används på arbetsplatserna som ett original att jämföra med, och 

kvinnan blir därför sedd som motsatsen till mannen och därför den som avviker från 

originalet. Särbehandlingen mot kvinnorna har yttrat sig på olika sätt. En informant beskriver 

frustrerat hur hon kände inför att inte få tillgång till samma förmåner som en manlig kollega: 

 
“Jag började nämligen exakt samtidigt som en kille (...) ehm, vi gick och fick projektanställningar och 

följdes åt hela tiden vi fick fast jobb samtidigt, bägge två, men i första löneförhandlingen fick han högre 

lönehöjning än mig så att.. och det är ju en väldigt tydlig markering eftersom vi jobbade på exakt samma 

saker och vi hade jobbat exakt lika länge (...) jag blev ju väldigt upprörd förstås...” (Informant 2, 2015-05-

14) 
 

Informanten tar här ovan aktivt ställning mot sättet hon blir behandlad på av sin chef. Med en 

självklarhet reagerar hon över hur hon har behandlats i jämförelse med sin manliga kollega då 

hon själv inte sympatiserar med behandlingen. Hon beskriver det som en orättvisa som skett 

mot henne då hon av sin chef ställts i jämförelse med en man med lika meriter och i denna 

jämförelse värderats lägre. Hos andra informanter görs särskiljningen mer subtilt och kan inte 

ses på samma konkreta sätt som i lönesiffror. Dock finns ändå samma inställning där, det vill 

säga att uppleva frustration över att bli sedd som någon annorlunda annan. I ett fall innebär 

det att bli sedd som mindre kompetent och denna informant uttrycker med ledsamhet hur hon 

som kvinna inte blir bemött på samma sätt som en man skulle blivit: 

 
“Det är ju lite mellan raderna att man kanske på något sätt har på sig att man är inte lika teknisk kunnig 

man måste visa det och det är väl inget som folk säger rakt ut men man märker det ändå (...) jag har ju 

varit med om ganska.. ja, situationer där det har varit riktigt illa på tidigare jobb, det har vart liksom aa i 

princip mobbing (...) det är ju, jag tycker det är jättejobbigt.” (Informant 5, 2015-05-29) 

 

Även denna informant tar en tydlig ställning till hur hon har bemötts på arbetsplatsen och 

intar positionen av att vara utsatt för ofrivillig särskiljning, då hon vittnar om att bli tillskriven 

en sämre förmåga inom teknik och ett krav på att bevisa sig för att få ett erkännande om 

denna förmåga. Hon beskriver detta som något som ibland eskalerat i mobbing och uttrycker 

på så sätt allvaret hon känner inför situationen. Därmed identifierar även hon sig med att vara 

den ofrivillige andre då hon sätter sig i en position där hon anser att hon blivit orättvist bemött 

och där hon genom att definiera det som stundvis mobbing tillskriver andra ansvaret för 

hennes känsla att vara avvikande.  

 

Inte mitt ansvar 

I den ena tolkningsrepertoaren som vi döpt till inte mitt ansvar använder sig kvinnorna av ett 

sätt att tala om sin utsatthet som den ofrivillige andre där någon annan påskrivs ansvaret att 

ändra situationen. Sättet att hantera sin utsatta situation blir också ett sätt att tala om det, och i 

denna tolkningsrepertoar talar kvinnorna om ett sätt att hantera sin utsatthet genom att säga 

ifrån och göra motstånd. De opponerar sig mot hur de behandlas och kräver en ändring. De 

kräver att de slipper vara utsatta och särbehandlade. En informant berättar hur hon valde att 

agera när hon kände sig orättvist behandlad, en situation där agerandet beskrivs som en 

självklarhet men det märks en tveksamhet inför vilken strategi hon kände var möjlig: 

 
“så man gick ju inte in och sa, slog näven i bordet direkt och ifrågasatte och ville veta. Men det är klart att 

jag pratade ju med facket och liksom i löneförhandlingarna fick jag väl upp min lön med ett par hundra 

(...) alltså jag tycker ju att det hade varit självklart att, jamen att ni är jämförbara, ni ska få samma 

löneförhöjning” (Informant 2, 2015-05-14) 

 

Bland mediatexterna uttryckte även ett par av kvinnorna denna attityd. Dock vill vi markera 

att dessa kvinnor inte alltid anknyter till just sin arbetsplats på samma sätt som informanterna 

eftersom deras twitterkonton och bloggar berör flera områden utöver deras jobb. Vi fann det 
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ändå intressant att denna attityd kunde synas bland dessa kvinnor också, även om det omtalas 

i ett större perspektiv. Nedan uttrycker Paulina, som är uttalad feminist, med bestämdhet sin 

attityd till underrepresenterade grupper genom att citera en annan känd feminist på Twitter:   

 
“Älskar att höra @Idaostensson men hon pratar inför en redan insatt/frälst grupp. Var är de andra? Var är 

makthavarna? @investstockholm @Idaostensson "Det ska aldrig vara de underrepresenterades ansvar att 

slå sig in i sammanhang där de är underrepresenterade.” (Paulina, 2015-06-02)  

 

Paulina sällar sig här till åsikten att människor i minoritet ska kunna bli insläppta på arenor 

där de är underrepresenterade med hjälp av den styrande majoriteten. Hon ifrågasätter varför 

inte fler makthavare tar till sig detta och tillskriver därmed dem ett ansvarstagande.  

 

Det är upp till mig 

Ett annat sätt för kvinnorna att förhålla sig till subjektspositionen den ofrivillige andre var 

genom den andra tolkningsrepertoaren det är upp till mig som innebar att definiera den 

negativa särbehandlingen som något som inte berörde dem och som de inte, även fast de 

menade att de upplevde det problematiskt, lät påverka dem i deras vardag. En av 

informanterna beskriver att hon känner sig annorlunda i sitt sätt att hantera vissa situationer på 

arbetsplatsen jämfört med sina manliga kollegor, då hon menar att hon är mer känslosam än 

dem och ser saker på ett annat sätt. Hon beskriver sedan hur detta inte är något som hon fäster 

sig vid en längre tid: 

 
“Nej, det har väl mer vart att man tänker aja, men det, jag får släppa det liksom, det är ingen idé och 

grubbla på det, eller liksom att jag har försökt att gå vidare på nåt sätt då.” (Informant 3, 2015-05-15) 

 

Informanten menar att den mest givande strategin för henne när det uppkommer situationer 

där hon antar att annorlunda perspektiv än sina manliga kollegor är att avfärda situationen 

som något oproblematiskt och lämna detta därhän. Hon ser ingen poäng i att lägga ner mer 

energi och kraft i problematiken utan förminskar problemet för att inte låta det störa henne. 

Här syns också ett anammande av det som många kvinnor i studien uttrycker vara det manliga 

idealet, nämligen att inte gnälla utan bita ihop och gå vidare. En annan informant beskriver 

hur hon hanterar det på ett annat sätt. Då hon upplever att hon behandlas annorlunda till följd 

av de personliga egenskaper hon visar upp känner hon sig tvingad att anpassa sig till 

omständigheterna runtomkring sig: 
 

“Sen så har ju jag lärt mig mycket och jag har insett att man måste kunna prata för sig, man måste liksom 

va lite mer framåt och visa att man kan saker men det är tråkigt också att det inte de här andra, asså 

mjukare egenskaperna uppskattas mer.” (Informant 5, 2015-05-29) 

 

Här visas alltså en annan strategi för att hantera sitt utanförskap och där informanten själv tar 

på sig ett ansvar för att anpassa sig till situationen. Hon beskriver hur hon lärt sig att anpassa 

sig och att hon har fått en insikt om att anpassningen blir en obligatorisk handling på hennes 

arbetsplats då förmågan att kunna ta plats och hävda sig bland andra är en nödvändighet som 

även hon måste anamma. Därmed tillskriver hon sig själv denna förmåga som hon accepterat 

som ideal men visar samtidigt i slutet av citatet en ambivalens inför detta då hon samtidigt 

känner en besvikelse över att mjuka egenskaper inte har samma status.  

 

Susanne skriver liknande i ett blogginlägg. Hon menar också att ansvaret ligger i slutändan 

främst på kvinnan själv att nå framgång. Här refereras det återigen inte till något specifikt på 

en arbetsplats utan hur kvinnor inom IT behandlas i branschen och varför det finns så få 

kvinnor inom IT. Inlägget är en kommentar till en rapport från Digitaliseringskommissionen 
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som gick ut med att kvinnor inom IT-sektorn utsätts för sexuella trakasserier och 

diskriminering vilket avskräcker kvinnor att söka sig till IT. Såhär lyder hennes kommentar: 

 
“De hävdar att ’kvinnor i IT-världen stoppas av svårigheter på vägen’ (...) så skyller man på en massa 

saker som är svåra att påverka och gör kvinnor till offer. Det leder ingenstans. Själv förespråkar jag bättre 

marknadsföring av IT-jobb i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Lyfta fram förebilder och berätta 

för dagens skolungdomar vad olika IT-jobb faktiskt innebär.” (Susanne 2013-05-17) 

 

Susanne sätter sig starkt emot att kvinnor skulle vara utsatta strukturellt inom IT och att de 

skulle bli hindrade av omgivningen från att ta sig in på denna arbetsmarknad, något som hon 

menar positionerar kvinnor i en offerroll. Istället förespråkar hon i sitt uttalande hur kvinnor 

har möjlighet att bli insläppta på det mansdominerade fältet bara de känner sig manade och 

inte avskräckta. Susanne menar att genom marknadsföring av IT-jobb och fler kvinnliga 

förebilder inom IT så kan kvinnor bli uppmuntrade till att söka sig till IT-branschen. Hon 

tilldelar individen ansvaret för att ta plats inom IT då hon förnekar existensen av strukturer 

och negativ särbehandling som ett hinder för kvinnor inom IT. Hon intar en liberal och 

individualistisk hållning och menar att kvinnor är fria att ta plats på den mansdominerade IT-

arenan bara det blir informerade om att möjligheten finns. Därmed blir det främst kvinnornas 

egna ansvar att ta sig dit. 

 

5.4 Primadonna eller utstött? 
Detta är vårt sista tema och handlar om det ideologiska dilemmat som uppkommit bland 

kvinnornas utsagor. Det resultat som vi hittills redovisat har lett fram till detta ideologiska 

dilemma vilket blir anledningen till att vi väljer att ta upp detta i slutet av kapitlet. Som vi 

beskrivit ovan utifrån de olika subjektspositionerna och tolkningsrepertoarerna visar många 

av kvinnorna en ambivalens inför att vara en minoritet i den mansdominerade IT-branschen.  I 

en kluvenhet försöker kvinnorna förhålla sig till att vara annorlunda och de väger mellan att 

beskriva sig som unika avvikare i en positiv mening och att beskriva sig som bristfälliga 

avvikare gentemot manlighetsnormen och andra förväntningar och ideal. Detta märks då flera 

av kvinnorna i sina texter pendlar mellan den stolta unika identiteten, där de ser sitt kön som 

kvinna som en fördel på arbetsmarknaden, och en kritisk identitet som präglas av frustration 

över att inte kunna smälta in helt i den homogena miljön och bli jämställda männen. 

Informant 5 visar på detta dilemma i följande citat där hon menar att hon vill både sticka ut 

och smälta in;  

 
”det är dubbelt, asså dels är det väl bra på sätt och vis att sticka ut lite då, att man kanske blir  

ihågkommen och man reagerar lite extra, samtidigt ibland så känns det som att man aa att man vill smälta in 

liksom… aa måste det uppmärksammas, så det är lite dubbelt” (Informant 5 2015-05-29) 

 

Här uttryckts det väldigt tydligt hur informanten tycker det är önskvärt att sticka ut då detta 

leder till uppmärksamhet och att hon bli synlig på arbetsplatsen. Dock tycker hon att denna 

uppmärksamhet även kan vara negativ då hon samtidigt känner ett behov av att ingå i en 

gemenskap med de andra. En av de andra informanterna beskriver också denna ambivalens i 

följande citat; 

 
”jag ser det mer som en fördel att man är kvinnlig programmerare för då sticker man ut om man ska, på 

arbetsmarknaden, folk kommer ju ihåg en mer (…) Sen det som kan va negativt som jag kan känna ibland det är 

att det kan va, att man kan känna sig lite utanför…” (Informant 4 2015-05-28) 

 

Här förklarar hon tydligt hur gynnsamt det kan vara att vara kvinnlig programmerare då detta 

leder till att man blir ihågkommen på arbetsmarknaden. Men precis som den andra 

http://www.susannejarl.se/2013/05/det-ar-coolt-att-vara-entreprenor/
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informanten här ovan menar så kan det även vara en nackdel då man som kvinna inte helt blir 

en del av gemenskapen.  

 

I dessa två citat kan det alltså märkas hur kvinnorna slits mellan två olika förhållningssätt till 

vara annorlunda i sin egenskap av kvinna i IT-branschen. De båda informanterna ser det som 

en fördel att inte bara vara en i mängden utan inta en position där de syns och skapar ett 

avtryck genom sina avvikande attribut. Samtidigt menar de båda att detta kommer med ett pris 

där de inte kan smälta in och naturligt ingå i en gemenskap på arbetsplatsen på samma sätt 

som männen verkar kunna göra. På så sätt skapas härmed en ambivalens hos kvinnorna och 

en osäkerhet inför hur de ska förhålla sig till att vara kvinna på arbetsplatsen.   

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

I våra data har vi kunnat utröna fyra olika teman; originalitetens glädje, multipla ideal, den 

kritiska rösten och primadonna eller utstött. Det första temat originalitetens glädje innefattar 

subjektspositionen Den unika nörden och de två tolkningsrepertoarerna ett högre syfte och 

könet som personlig marknadsföring. Här uttrycker kvinnorna en stolthet över att inte stämma 

in i den manliga mallen som de menar ofta förknippas med programmerare. I deras 

identitetskonstruktion kan det ses som att de lyfter de fram den traditionella femininiteten som 

blandas med deras tekniska intresse och på så sätt skapar en alternativ form av datanörd. 

Kvinnorna ser även sitt kvinnliga kön som merit som kan förbättra deras position på 

arbetsmarknaden genom att vara en del i deras personliga varumärke. På ett kreativt sätt 

skapar kvinnorna en ny identitet för programmerare som de intar och använder sig av som en 

strategisk fördel på arbetsmarknaden. De går således emot det manliga idealet och menar att 

det är mer fördelaktigt att vara kvinnlig programmerare på arbetsmarknaden. Detta tema 

innehåller därmed ett sätt att språkligt göra motstånd mot den manliga normen och hur denna 

överordnas kvinnan på programmerarnas arbetsplatser.  

 

I det andra temat, multipla ideal, konstrueras en annan kvinnlig identitet som präglas av 

medvetenheten om de krav som kvinnor möter idag. Detta tema inleds med subjektspositionen 

perfektionisten som står i relation till tolkningsrepertoarerna tvivlet inför att räcka till och 

kroppen som prestationsarena. Här uttrycks vikten av att räcka till överallt och prestera enligt 

de krav som sätts, något som inkluderar både den privata och offentliga sfären samt den egna 

kroppen. Kvinnorna intar här en osäker position där de uttrycker rädsla över att inte leva upp 

till de krav som ställs på dem och som de ställer på sig själva utifrån vad som förväntas av 

dem som kvinnor. Dessa krav innefattar flera områden; karriären, hemmet och kroppen. Här 

syns inget direkt motstånd mot det manliga idealet utan istället läggs ett ansvar på varje 

individ att nå upp till alla ideal och förväntningar. Om perfektionisten misslyckas med detta 

konstruerar hon sig som otillräcklig.  

 

Det tredje temat som heter den kritiska rösten beskriver hur kvinnorna blir negativt 

särbehandlade och hanterar detta antingen genom att göra motstånd med strävan efter 

jämställdhet eller genom att förminska problemet och försöker anpassa sig till ordningen. I 

och med denna negativa särbehandling intar kvinnorna en position av att vara den ofrivillige 

andre, vilken därmed blir subjektspositionen i detta tema. Dessa två olika sätt som de 

använder sig av för att hantera situationen blir två olika tolkningsrepertoarer som vi kallat för 

inte mitt ansvar och det är upp till mig. I den förstnämnda gör kvinnorna motstånd med 

strävan efter jämställdhet. I den andra gör kvinnorna inget motstånd utan förminskar 

problemet och anpassar sig till ordningen.  
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Utifrån dessa subjektspositioner och tolkningsrepertoarer visas alltså en mångfärgad bild upp 

av de kvinnliga programmerarna där de använder sig av en mängd olika diskursiva verktyg 

för att skapa identitet. De låser inte fast sig vid en enda diskurs utan plockar delar från flera 

olika och pusslar ihop dem men ställer dem även mot varandra. Kvinnornas agentskap i den 

mansdominerade IT-branschen blir påtaglig genom deras självständiga sätt att skapa, 

omformulera och utveckla identitet. En effekt av detta kluster av diskurser som lokaliserats 

bland kvinnornas utsagor är det ideologiska dilemma primadonna eller utstött som skapas hos 

flera av kvinnorna när olika motsägande diskurser möts. Svårigheter skapas för kvinnorna i 

hur de ska förhålla sig till att vara annorlunda; de slits mellan att positionera sig som utsatta, 

genom att inta en roll där de känner sig ofrivilligt identifierade som avvikande, och att 

uppvisa stolthet och glädje över just samma olikhet. De vänder å ena sidan sitt avvikande till 

en strategi i karriärstegen samtidigt som de uttrycker en ilska över att inte få bli betraktade 

som jämställda.  
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6. Diskussion  
 

6.1 Koppling mellan resultat och syftet och frågeställningen 
Som nämnt i inledningen har vår frågeställning varit; hur konstruerar och förhandlar 

kvinnliga programmerare sina identiteter? Vårt syfte var således att undersöka hur dessa 

kvinnliga programmerare konstruerar sina identiteter i en så mansdominerad miljö som 

programmeringsbranschen. Efter datainsamlingen och sammanställningen samt analysen av 

vårt resultat tycker vi att vi har lyckats uppnått detta syfte och denna frågställning. 

 

Som vi beskrivit här ovan i resultatet har vi hittat tre subjektspositioner som står i relation till 

olika tolkningsrepertoarer. De kvinnliga programmerarna använder dessa subjektspositioner 

för att konstruera deras identiteter. I början av vårt resultat har vi skrivit om mannen som 

subjektsposition som alltid har funnits med där i bakgrunden av kvinnornas 

identitetskonstruktion. Detta visar på hur kvinnorna har förhållit sig till den mansdominerade 

miljö de arbetar i. Mannen som subjektsposition har mer eller mindre funnits med i alla 

subjektspositioner hos kvinnorna. Detta betyder således att den mansdominerande miljön som 

kvinnorna arbetar i spelar en stor roll i kvinnornas identitetskonstruktion. Vi har sett i 

resultatet att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats konstrueras som både positivt i 

subjektspositionen den unika nörden och negativt i den kritiska rösten. Men oavsett om det är 

positivt eller negativt så har mansdominansen en stor påverkan på kvinnornas 

identitetskonstruktion. När de urskiljer sin egen identitet blir det många gånger i kontrast till 

männen på arbetsplatsen. De tar flera gånger avstånd från den manliga identiteten för att 

konstruera sin egen identitet som en annorlunda på antingen ett bättre eller sämre sätt genom 

den unika nörden respektive den kritiska rösten. 

 

Redan i den första subjektspositionen vi har tagit upp, det vill säga den unika nörden, tar 

kvinnorna avstånd från den typiska manliga programmeraren för att istället konstruera en 

egen identitet som innefattar fler aspekter än det som ryms i den manliga normen som råder 

på arbetsplatsen. I tolkningsrepertoaren ett högre syfte blir det tydligt hur kvinnornas 

identitetskonstruktion överskrider den manliga programmerarens identitet som beskrivs vara 

så bunden till teknikintresset. Kvinnorna betonar istället en massa andra aspekter som de inte 

får utlopp för i arbetet då de inte uppskattas men som de ändå tycker är minst lika viktiga som 

intresset för teknik. Själva programmeringen i den kvinnliga programmerarens identitet 

konstrueras därför endast som en del av en mycket bredare identitet. Kvinnorna vill inte låsa 

fast sig vid deras yrke utan de har ett högre syfte och vill belysa alla andra aspekter av deras 

liv i deras identitetskonstruktion.  

 

Detta hör även ihop med den andra subjektspositionen, perfektionisten, som ville prestera på 

alla plan och leva upp till ideal och förväntningar. I och med att kvinnorna hade ett högre 

syfte och belyste flera aspekter av deras identitet så hade de fler plan att prestera på. De ville 

inte bara utöka och nyansera deras identitet utan de lade även ribban högt att prestera bra 

inom varje av dessa områden. Många gånger var det dock inte dem själva som lade ribban 

högt utan mer det manliga idealet som gjorde att kvinnorna blev tvungna att överprestera för 

att bevisa att de dög som programmerare trots att de var kvinnor. Ribban tycktes ligga relativt 

lågt för männen då de inte behövde överprestera eller bevisa sig själva. Deras kön som man 

räckte långt för att accepteras som kompetent programmerare. Kvinnorna beskrev istället hur 

deras tekniska kompetens ifrågasattes och hur de kände sig otillräckliga när de inte kunde leva 

upp till alla ideal och förväntningar. Denna otillräcklighet framgick i tolkningsrepertoaren 

tvivlet inför att räcka till. Här är det alltså återigen det manliga idealet och mannen som 

subjektsposition som påverkar kvinnorna att konstruera sin identitet som otillräcklig. 
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En konsekvens av att de nedvärderades och urskiljdes som otillräckliga var att de hamnade i 

utanförskap. Här kommer vår tredje och sista subjektsposition in som vi kallade den 

ofrivilliga andre. I denna subjektsposition blev kvinnorna avvikare gentemot männen. De 

beskrev hur de på olika sätt blev negativt särbehandlade. För att hantera denna negativa 

särbehandling använde de sig antingen av tolkningsrepertoaren inte mitt ansvar eller det är 

upp till mig. I den förstnämnda lägger kvinnorna ansvaret på andra parter att ta itu med den 

negativa särbehandlingen och i den andra lägger de ansvaret på dem själva. Inom 

tolkningsrepertoaren inte mitt ansvar gör de således motstånd och uttryckte en önskan om att 

bli behandlade på samma sätt som männen blev. Med andra ord vill de ha jämställdhet. I den 

andra tolkningsrepertoaren, det är upp till mig, förminskade och bortförklarade en del kvinnor 

problem och lät dem inte bli hinder i deras vardag. Istället försökte de följa strömmen och 

anpassa sig till det manliga idealet. Här har med andra ord det manliga idealet påverkat 

kvinnorna att konstruera sin identitet som ofrivilligt avvikande. Sedan beskrev de sig som 

antingen motståndare till denna avvikande position som de har blivit satta i eller så försökte 

de anpassa sig och därmed konstruera sig mer likt männen på arbetsplatsen.  

 

Trots denna negativa särbehandling fanns det även en del av kvinnorna som konstruerade sin 

situation och identitet med en mer positiv prägel. I den första subjektspositionen som tidigare 

nämnt är den unika nörden fanns det en annan tolkningsrepertoar som utgjordes av ett sätt att 

tala om sitt kön som kvinna som en fördel och som personlig marknadsföring. Denna kallade 

vi könet som personlig marknadsföring. Här vändes deras avvikande identitet till något 

positivt som gynnade deras karriär. Den menade att de fick mer uppmärksamhet och blev 

oftare ihågkomna som kvinnor på en mansdominerad plats. På dagens fullpackade 

individualistiska arbetsmarknad så är det en stor fördel att sticka ut och synas. Inom denna 

subjektsposition och tolkningsrepertoar blev således deras identitetskonstruktion mer positiv 

och unik. Att vara kvinna och därmed minoritet på en mansdominerad plats konstruerades inte 

som något negativt i denna subjektsposition och tolkningsrepertoar utan som en chans att 

synas och på så vis få ett försprång till framgång. Det skulle kunna gå att tolka detta som att 

deras identitet konstruerades i stort sätt som överlägsen gentemot männen på arbetsplatsen. I 

ett individualistiskt samhälle är det dock kanske inte så ovanligt att minoriteten konstrueras 

som starkare än majoriteten, den gråa massan.  

 

Denna avvikande positionen som kvinnorna hamnade i värderades således både som positiv 

och negativ. Det är här som det ideologiska dilemmat primadonna eller utstött gör sig synligt. 

Kvinnorna ville både sticka ut och synas och på så vis få ett försprång men samtidigt önskade 

de att de kunde smälta in och bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen och behandlas lika 

som männen. Då särbehandlingen beskrevs som negativ blev det mer önskbart att konstruera 

sig som en som vill vara med i mängden. Men när särbehandlingen beskrevs som positiv 

tenderade självfallet kvinnorna att istället beskriva sig som unika och annorlunda från de 

andra, det vill säga männen, på arbetsplatsen. 

 

6.2 Koppling mellan resultat och tidigare forskning 
När vi letade efter relevant tidigare forskning i förhållande till vårt syfte upptäckte vi att det 

inte fanns speciellt mycket forskning som fokuserade på kvinnornas egna konstruktioner av 

sin identitet. Det fanns istället ganska mycket forskning om hur kollegor eller chefer, och då 

ofta män, konstruerar kvinnors identitet. Vi hittade även en hel del forskning som undersökte 

kvinnliga studenter. Vi var som sagt ute efter kvinnliga yrkesverksamma programmerare och 

hur de konstruerade sin egen identitet. Trots att det var svårt att hitta forskning som berörde 

exakt detta så hittade vi tillräckligt många artiklar som tog upp identitetskonstruktion, även 



42 
 

om detta inte alltid var det enda syftet med alla forskningsartiklar. Vi har här nedan 

sammankopplat vårt resultat med den tidigare forskningen som vi hittat för att påvisa vad som 

är gemensamt, vad som motsäger varandra och vad som utmärker sig som unikt. 

 

I tidigare forskningen var det många av artiklarna som beskrev hur kvinnorna antingen 

tillskrev sig själva eller tillskrevs av andra traditionellt feminina egenskaper. Det skiljde sig 

sedan i hur dessa egenskaper värderades av omgivningen. Ibland värderades de högt men 

enbart i form av komplement till männen och männens påstådda tekniska överlägsenhet, och 

ibland värderades dessa egenskaper enbart lågt av omgivningen. I de sammanhang där vissa 

av de traditionellt feminina egenskaperna stundvis värderades högt så tenderade kvinnorna att 

konstruera sin identitet med dessa egenskaper. Däremot i vår undersökning, i den unika 

nörden, så identifierade sig många av kvinnorna med traditionellt feminina karaktärsdrag trots 

att de inte alltid uppskattades eller sågs som idealet av omgivningen på arbetsplatsen. Oavsett 

ideal på arbetsplatsen beskrev kvinnorna i vår studie det som eftersträvansvärt att uppvisa 

mjuka egenskaper genom den unika nörden och dess tolkningsrepertoarer. Flera av kvinnorna 

i vår undersökning uttryckte ett högre syfte, i tolkningsrepertoaren med samma namn, som 

bland annat innefattade sådant som av samhället och dess normer anses vara traditionellt 

feminint. Detta var tydligast när flera av kvinnorna uttryckte att den sociala och 

kommunikativa biten är minst lika viktig som den tekniska kompetensen. Många av dem sade 

att social kompetens inte uppskattades lika mycket som den hårda tekniska kompetensen 

vilket de tyckte var synd. De fördrog att arbeta mer socialt trots att det inte var idealet på 

deras arbetsplats. Dock nämnde en av våra informanter att hennes chef uppmuntrade henne 

till att använda sig av känslor i arbetet. Förutom den sociala och känslosamma aspekten så 

uttryckte en del av kvinnorna ett behov av att prestera både på arbetet och privat i hemmet i 

subjektspositionen perfektionisten. Den gamla föreställningen att kvinnor ska prestera i 

hemmet är något väldigt typiskt för den traditionella femininiteten. Denna tycks idag 

kombineras med en modernare norm om att kvinnor numera även ska prestera på 

arbetsmarknaden. Vår tolkning är således att det idag finns förväntningar på kvinnor att både 

prestera i hemmet och på arbetsplatsen och detta kunde vi se tecken på hos de kvinnor vi 

undersökte. 

 

Ett annat tema som vi hittade i den tidigare forskningen var den ambivalenta androgyna 

identiteten som var en blandning av både stereotypiska kvinnliga och manliga drag. Som 

Guerrier et al. (2009) menar så tenderade de kvinnliga programmerarna att anamma manliga 

drag för att komplettera sin feminina identitet som i IT-branschen anses vara bristfällig då det 

råder ett manligt ideal. Guerrier et al. (2009) påpekar att kvinnorna måste ta ett visst avstånd 

från sin femininitet för att kunna ses som teknisk kompetenta då detta är något som anses 

tillhöra maskuliniteten. Alla våra informanter och bloggerskor/twittrare blandar manliga och 

kvinnliga drag för att skapa sig en egen identitet som kan kombinera identiteten som kvinna 

och identiteten som programmerare. Detta syns tydligast i subjektspositionen den unika 

nörden och dess tolkningsrepertoarer. De menade att det som de främst hade gemensamt med 

männen var intresset för teknik. Dock så påpekade de som tidigare nämnt i ett högre syfte att 

den sociala biten var minst lika viktig. Med andra ord tycker vi att de visade att de hade både 

typiska feminina och maskulina sidor. 

  

Som Bury (2011) menar så är denna ambivalenta identitet kopplad till en känsla av 

otillräcklighet då identiteten som kvinna och identiteten som programmerare delvis motsäger 

varandra då programmering är maskulint präglat. Hon menar att det tillexempel är svårare för 

kvinnor att konstrueras som teknisk kompetenta då detta anses vara något maskulint. Därmed 

menar Bury (2011) att kvinnor kan känna sig otillräckliga då de inte är män och automatiskt 
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kan uppfylla det manliga idealet. Detta såg vi även i vårt resultat då vi tolkade det som att 

kvinnorna bland annat visade tecken på att bekräftelse var viktigt i subjektspositionen 

perfektionisten och dess tolkningsrepertoarer. De uttryckte också att de kände att de behövde 

överprestera och bevisa sig själva för att bli accepterade och sedda som tekniskt kompetenta. 

Detta syntes tydligast i tolkningsrepertoaren tvivlet inför att räcka till. 

 

Utanförskap var ett annat tema som vi hittade i den tidigare forskningen. Både Blomqvist 

(1994) och Peterson (2007) undersökte arbetsplatser där kvinnorna berättade hur de på olika 

sätt stängdes ute från gemenskapen med männen. Detta kunde vi även märka av i vårt resultat. 

En del kvinnor berättade hur de blev en ofrivillig avvikare i subjektspositionen den ofrivillige 

andre. En informant menade att detta ibland kunde ske naturligt då männen tillexempel valde 

att göra aktiviteter som exkluderade kvinnor som tillexempel att basta. Hon sade också att 

männen hade svårare för att ta kontakt och bjuda in kvinnorna till gemenskapen då de var 

rädda för att det skulle se ut som om de stötte på dem. En annan kvinna berättade om att hon 

hade till och med varit med om mobbning. Flera av kvinnorna ville att det skulle komma in 

fler kvinnor för att arbeta hos dem. De tyckte att detta skulle mjöliggöra för dem att lättare bli 

förstådda och känna gemenskap.  

 

Ett tema som fanns i tidigare forskningen men som vi inte hittade lika tydliga tecken på i vårt 

resultat var reduceringen av kvinnorna som sexobjekt. Blomqvist (1994) berättar om kvinnor 

som blivit sexualiserade av manliga kunder genom att de bland annat blivit uppringda privat 

och får kommentarer om deras utseende. Yansen och Zukerfeld (2014) intervjuade en manlig 

chef som menade att han föredrog att inte anställa kvinnor då han påstod att deras kropp inte 

har den fysiska styrkan som krävs och för att det kommer bli sexuell spänning med en kvinna 

på en mansdominerad plats. Som sagt visade inte någon av de kvinnor vi undersökte tecken 

på att ha blivit sexuellt trakasserad eller objektifierad. Dock visade de att de var medvetna om 

att det deras kropp kunde betraktas och bedömas av andra, och då även sexualiseras, vilket 

skapade krav hos kvinnorna att leva upp till de rådande skönhetsidealen som finns i samhället. 

Detta syntes i tolkningsrepertoaren kroppen som prestationsarena. Vi fann detta intressant, att 

trots att kvinnorna i vår studie aldrig berörde ämnet om att bli objektifierade av sin 

omgivning, var de själva medvetna om att de som kvinnor ändå riskeras att bli det utifrån en 

samhällelig diskurs.  

 

Något annat som inte heller riktigt stämde överens med den tidigare forskningen var de 

yttringar i våra data som vi tycker var tydligt präglade av individualismen. Detta tycker vi 

framställs tydligast hos en av våra informanter som vände sin situation att vara nästan ensam 

kvinna på en mansdominerad plats till något mycket positivt. Hon beskrev det som att hon är 

unik, via subjektspositionen den unika nörden, vilket gynnar hennes karriär då hon får 

uppmärksamhet och blir ihågkommen. Här använder hon sig således även av 

tolkningsrepertoaren könet som personlig marknadsföring. Just nu är det dessutom större 

efterfrågan på kvinnliga programmerare vilket gör att hennes kön som kvinna kan användas 

som marknadsföring. Här beskrivs alltså det avvikande/unika som något positivt vilket är 

typiskt för individualismen. En del kvinnor nämnde också i olika kontexter att personligheten 

hade större betydelse än könet och andra bredare kategorier vilket också tyder på en 

individualisering.  Något annat som utmärkte sig i vår undersökning var att några av 

kvinnorna jämförde sig med hantverkare och snickare. Detta gjordes i den unika nörden. Vi 

blev en aning förvånade över detta då dessa yrken är tydligt manligt kodade. Trots detta hade 

kvinnorna inga problem med att jämföra sig med dessa yrken utan sade det snarare på ett stolt 

sätt då de menade att programmering är som hantverk eller snickeri då allt handlar om 

kreativitet och att skapa saker vilket de tycker om och är bra på. 
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6.3 Koppling mellan resultatet och det teoretiska ramverket samt vår metod 
Då vi i denna studie tog avstamp i ett socialkonstruktionistisk teoretiskt perspektiv gällande 

identitet är det även utifrån detta vi diskuterar vårt resultat. Genom sina språkliga utsagor har 

de kvinnliga programmerarna skapat identitet utifrån en rad olika, och ibland motsägande, 

diskurser. I denna diskussionsdel ska vi titta närmare på dessa diskurser och prata om hur 

kvinnorna i studien använder sig av dem.  

 

Manlighetsnormer i relation till kvinnornas identitetsskapande 

Som vi nämnde tidigare i resultatdelen finns det en röd tråd som löper genom hela analysen, 

nämligen den manliga identiteten, som ofta figurerar i kvinnornas utsagor i form av en 

stereotyp, ett ideal eller den som bedömer kvinnorna. Vi är medvetna om att vi, genom att 

ständigt återkomma till denna figur, också riskerar att lägga för mycket fokus på honom och 

därmed i form av författare till studien också bidra till att kvinnorna fortsätter att jämföras 

med honom. Vi ska därför inte ägna honom för mycket uppmärksamhet men vill ändå beröra 

ämnet lite kort då det är kvinnorna själva som tagit upp det i sina texter. Mannen beskrevs av 

kvinnorna som en blandning av ett machoideal och en stereotypisk datanörd; en 

högpresterande, självsäker man som inte visar sig svag och inte visar känslor öppet inför 

andra. Utifrån denna beskrivning kunde vi som författare med hjälp av Connells (1987) teori 

om den hegemoniska maskuliniteten synliggöra ett maktförhållande som skapades på flera av 

kvinnornas arbetsplatser mellan kvinnorna och deras manliga kollegor. Det machoideal som 

beskrivs av de kvinnliga programmerarna (och som vi redogör för i början av resultatdelen), 

benämns inte som essentiella egenskaper hos manliga kollegor utan som en eftersträvansvärd 

förebild med hög status som dominerar på arbetsplatsen. Detta stämmer väl in med Connells 

(1987) hegemoniska maskulinitet som inte är en fysisk existerande man utan ett ideal som 

genom sin hegemoniska position skapar en hierarki mellan olika maskuliniteter men även i 

förhållande till femininiteter. Den hegemoniska maskuliniteten sätter sig i motsats till kvinnan 

och traditionellt feminina egenskaper och skapar därför en hierarki där kvinnan och 

kvinnligheten underordnas mannen och machoidealet (se Connell, 1995).  

 

Hur den hegemoniska maskuliniteten positionerar kvinnor och femininitet som underordnad 

märke vi även hos de kvinnliga programmerarna i denna studie. Flera av informanterna 

tillskrev sig själva en identitet, den unika nörden, som vi har valt att tolka som en blandning 

av en teknisk nördidentitet och en traditionellt feminin identitet, då kvinnorna pratade om 

flera aspekter i sitt beteende och sina intressen som ofta benämns som mjuka och därför 

kvinnligt kodade. Dessa kvinnor märkte hur dessa feminina attribut nedvärderades och hur de 

själva blev tillskrivna en lägre status, trots att de själva värderade dessa attribut högt. Det blev 

på så sätt märkbart hur den hegemoniska maskuliniteten kategoriserade in kvinnorna i ett 

underordnat fack. Samtidigt framträder en annan maskulinitet bland kvinnornas utsagor. En 

introvert, asocial maskulinitet som är kopplad till ett tekniskt intresse och inte socialt 

umgänge. Denna maskulinitet stämmer inte nödvändigtvis in på det traditionella machoideal 

som beskrivs som hegemonisk maskulinitet i Connell (1995) i samhället då social kompetens 

ofta värderas högt hos framträdande män. Dock betonar flera av kvinnorna hur denna 

maskulinitet innehar status i deras värld genom att vara i majoritet och därmed bli norm. Trots 

att denna maskulinitet inte har en hegemonisk funktion på makronivå utgör ändå en ytterligare 

markör av könshierarkin då männen i sin majoritet blir idealet och kvinnorna som är i 

minoritet och intar en identitet präglad av sociala och kommunikativa kunskaper värderas 

lägre. Här menar vi att Connells (1987; 1995) teori om den hegemoniska maskuliniteten 

riskerar att missa makthierarkier som kan skapas mellan andra grupper och där den 
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hegemoniska maskuliniteten som Connell beskriver som en machoman (1995) inte behöver 

finnas med i bilden för att detta ska ske, något som vi ställer oss kritiska till.  

 

Hur den traditionella kvinnligheten möjliggörs 

Utifrån den hegemoniska maskuliniteten märks alltså den könsmaktsordning som vi beskriver 

utifrån Gemzöe (2012) där en patriarkal maktstruktur placerar män som överordnade och 

kvinnor som underordnade. Det är detta perspektiv vi valt att utgå ifrån i denna studie och vi 

har lokaliserat en patriarkal maktdiskurs även på fler ställen i resultatet. Denna diskurs kan ses 

påverka kvinnorna och deras identitetsskapande. I ett av de teman som vi tar upp i resultatet, 

multipla ideal, uttrycker många av både informanterna och bloggerskorna/twittrarna, en 

medvetenhet om ett samhälleligt ideal där de förväntas prestera både i karriären och i hemmet 

samt fysiskt. Detta visas i subjektspositionen perfektionisten, samt i tolkningsrepertoarerna 

tvivlet inför att räcka till och kroppen som prestationsarena. Detta anser vi kan härledas till 

den patriarkala diskurs där den traditionella tanken om kvinnan och hennes ansvarsområden, 

innefattar i första hand hemmet och den privata sfären men även den egna kroppen. Detta 

behöver i sig inte vara något negativt, dock har denna tanke länge fungerat som taktik för att 

uppmuntra, eller tvinga, kvinnan till att alltid sätta andra i första hand. Medan det kan ses att 

män generellt i samhället ofta har möjlighet att lägga mycket ledig tid åt sina intressen, och 

därmed sin egen karriär och sitt självförverkligande, består kvinnans uppgift ofta i att behaga, 

vara till för, hjälpa och ta hand om andra. Denna syn, som vi menar fortfarande återfinns i det 

patriarkala maktsystemet som en strategi för att förpassa kvinnan från det offentliga rummet, 

makt och politik kan ses som den diskurs som yttrar sig då några av kvinnorna uttrycker 

vikten av att prestera i hemmet likväl som på jobbet och även i sitt skönhetsarbete. Vi tolkar 

det som att detta inte är något de uttrycker som ett tvång de ställer sig emot utan som en 

självklarhet som de vill uppfylla för att räcka till som kvinna och på så sätt är diskursen 

internaliserad.  

 

Här har Foucaults teorier (1980) varit till stor hjälp i vår tolkning och hans syn på hur en 

verklighet kan ses som mer sann än andra i ett samhälle genom att inta positionen som 

sanningsregim, samt hur en sådan sanningsregim kan få oss att frivilligt underkasta oss själva 

makten utan att bli påtvingande den. Vi tolkar detta fall, med kvinnorna och deras 

prestationskrav, som att den patriarkala makten inte utövar makt över dem genom tvång utan 

genom att skapa ett begärligt ideal att eftersträva. Att vara den perfekta kvinnan, madonnan, 

som är god och självuppoffrande har sitt pris och det innebär att kunna balansera mellan alla 

plan i livet och prestera tillräckligt på alla. Annars är det lätt att falla ner från den höga 

piedestalen och känna sig misslyckad. Vi ser det därmed som att kvinnorna självmant intar 

subjektspositionen perfektionisten och använder sig av tolkningsrepertoarerna tvivlet inför den 

att räcka till och kroppen som prestationsarena då detta möjliggörs av patriarkala diskurser 

om kvinnans rättigheter och skyldigheter i kvinnorollen.  

 

I resultatet märks också flera sätt att göra kön enligt Butlers (1999) performativitetsbegrepp. 

Då ett par av de kvinnliga programmerarna använder sig av tolkningsrepertoaren kroppen som 

prestationsarena, i temat multipla ideal, uttrycker de alltså tankar om sitt utseende och hur de 

lever upp till existerande skönhetsideal eller inte. Att språkligt uttrycka skönhetsideal och 

prata om skönhetsarbete och kroppen, kan ses som kvinnligt kodade handlingar och vi tolkar 

det som att kvinnorna genom sina utsagor om dessa befäster sin kvinnliga könsroll. 

Performativa handlingar kunde vi även lokalisera i andra tolkningsrepertoarer och i andra 

subjektspositioner. En del kvinnor distanserar sig från tekniken genom att understryka sina 

andra intressen, såsom matlagning, bakning och shopping, i den första subjektspositionen den 

unika nörden. Andra kvinnor uttryckte en önskan, i tolkningsrepertoaren ett högre syfte, om 
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att hjälpa andra i sitt yrke och betonade att den sociala biten är minst lika viktig som den 

tekniska. På så sätt distanserar de sig från det manliga området med maskiner och teknik och 

lyfter upp emotionella och vårdande aspekter. Vi ser det som att dessa performativa 

handlingar gör att kvinnorna i sina uttalanden konstruerar kvinnligt kön och positionerar sig 

som en motpol till mannen. Butlers (1999) performativitetsbegrepp blir således väl 

användbart för vår analys då kvinnornas handlingar och intressen i deras utsagor, trots sin 

vardaglighet, ändå bidrar starkt till bilden av hur de kvinnliga programmerarna konstruerar 

könsidentitet. Vi har inte låtit performativitetsbegreppet ta någon större plats i denna studie 

men vi anser att Butlers (1999) teori ändå spelar en viktig roll genom att den kunde synliggöra 

denna aspekt och teorin fungerar som ett givande komplement till de andra genusrelaterade 

teorierna.  

 

Utifrån detta vill vi även återkoppla igen till den patriarkala diskursen och dess inflytande, då 

vi anser att det även kan tolkas här som att kvinnorna ges möjlighet att uttrycka en 

traditionellt kvinnlig könsidentitet utan större svårigheter, då diskursen uppmuntrar till detta. 

Genom att positionera sig inom denna diskurs ser vi en möjlig risk i att kvinnorna kan 

begränsas i sitt handlingsutrymme, särskilt det subjektiva handlingsutrymmet som avgör 

huruvida vad en individ tror sig kunna göra och inte.  

 

Innovativa vägar för konstruktionen av självet 

Samtidigt kan det genom resultatet tolkas som att dessa kvinnor firar sin kvinnlighet genom 

att göra revolt mot idén att feminina egenskaper skulle ha lägre status än de maskulina. 

Identiteten som en typiskt feminin kvinna innebär inte bara en trygghet för de kvinnliga 

programmerarna då de slipper konkurrens från män utan uttrycks som något högre. Flera av 

kvinnorna i studien beskriver sina feminina attribut som en kvalité som de värderar högt 

gentemot den hegemoniska maskuliniteten och andra maskuliniteter, då de förkastar deras 

funktion som ideal och deras förmåga att tillföra något i programmeraryrket, då mjuka 

egenskaper och sociala aspekter ses som framtiden och inte bara ett komplement till det 

tävlingsinriktade och känslokalla mansidealet. Kvinnan med sociala färdigheter kan ses bli en 

utveckling av den manliga, tekniska nörden då hon kan hantera flera kompetensområden och 

inte bara maskinerna. Foucaults (Hall 1997) inkludering av begreppet Technologies of the self 

i hans teorier om makt och diskurser har här varit givande för att ge ett perspektiv på hur de 

kvinnliga programmerarna inte behöver ses som helt styrda av en viss typ av diskurser 

runtomkring dem. De är förvisso medvetna om olika diskursers närvaro men kvinnorna kan 

här ses göra aktiva val att definiera sin identitet och välja vad diskurserna ska innebära för 

dem. Vi tolkar det som att dessa kvinnor experimenterar med normen och leker med olika 

diskurser för att kunna hitta fördelar som gynnar dem. Detta blir alltså ett exempel på 

kvinnornas agentskap och hur de inte alls är begränsade i sitt handlingsutrymme, istället 

framstår de som autonoma subjekt vars kreativa språkliga handlingar positionerar dem inom 

den diskurs de vill befinna sig inom, där de inte värderas lägre än manliga kollegor och 

manliga ideal.  

 

Maktmotstånd 

Denna kreativa identitetskonstruktion som vi diskuterar ovan har vi även valt att tolka som en 

form av maktmotstånd som görs av de kvinnliga programmerarna mot deras underordning 

som kvinnor. Som vi nämnt i resultatet ser vi det som att två av subjektspositionerna som 

kvinnorna intar, den unika nörden och den ofrivillige andre, visar hur de kvinnliga 

programmerarna opponerar sig mot den manliga överordningen som de möts av på sina 

arbetsplatser. Trots att kvinnorna kan ses göra denna opponering på olika sätt, delvis genom 

att kritisera det manliga idealets status och delvis genom att kritisera den negativa 
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särkskiljningen som görs av kvinnorna, blir de bådas motsättningar ett sätt att göra motstånd 

mot en patriarkal makt. I denna tolkning blev även en annan del i Connells (1987) teori om 

den hegemoniska maskuliniteten aktuell, nämligen hennes begrepp emphasized femininities. 

Dessa femininiteter menar alltså Connell kan delas upp i antingen resistance (motstånd) och 

complicance (foglighet). Hos subjektspositionen den ofrivillige andre tolkar vi det som att den 

motståndsaktige femininiteten görs sig synlig genom en feministisk diskurs då kvinnorna 

uttrycker att de inte själva är villiga att på sig hela ansvaret i kampen om att få bli sedda som 

likvärdiga till männen, vissa av dem kräver också att deras omgivning deltar i denna kamp 

och tar sitt ansvar, stöttar dem och aktivt jobbar med dem. Vi ser det som att detta motstånd 

bottnar i en feministisk ståndpunkt hos kvinnorna som fungerar som en motståndsdiskurs i 

förhållande till den patriarkala diskursen där kvinnorna i grunden kritiserar hur könen 

strukturellt värderas annorlunda.  

 

Även en annan tolkningsrepertoar kan ses passa in under motståndsbegreppet, nämligen könet 

som personlig marknadsföring. Kvinnornas tendens att se sitt fysiska kön som en fördel och 

merit på arbetsmarknaden kan vid första anblick tänkas kopplas till en glädje över att bli 

uppmärksammad på ett positivt sätt. Vi menar dock att denna tolkningsrepertoar även tyder på 

något annat. Då flera av kvinnorna tydligt uttrycker, i subjektspositionen den ofrivillige andre, 

att de tillskrivs lägre status och det manliga ses som idealet ges de inte tillgång till samma 

inflytande som män inom sin bransch. De blir bemötta som den andre, den underordnade, den 

sämre motsatsen. Då kvinnor idag uppmuntras att söka sig till IT-branschen, av olika 

anledningar, blir deras kön istället en möjlighet för kvinnorna att höja sin status. Som 

kvinnorna själva menar är detta inte alltid i fråga om egenskaper, kompetens eller 

personlighet, de ses istället som en tillgång bara i egenskap av att vara kvinnor. På så sätt 

slipper kvinnorna bevisa något och hävda sig gentemot männen och kan lättare inta en 

självklar plats på arbetsmarknaden som annars kanske inte varit möjlig. Vi ser det som att 

kvinnorna, genom att utnyttja detta och använda det som en strategi, gör en aktiv handling för 

att göra motstånd mot sin låga status och det kvinnliga underläget inom teknik. I 

individualistisk anda blir detta ett tecken på att motstånd mot maktutövande inte alltid sker 

genom en kollektiv mobilisering som kanske kännetecknade tidigare samhällen och 

generationer. Idag är det inte bara systerskapet som för kampen för kvinnors rättigheter utan 

individen genom det kanaler som finns tillgängliga. Att göra sig attraktiv som en vara på 

arbetsmarknaden och slipa sitt personliga varumärke är också ett sätt att göra uppror mot 

rådande normer. Denna strategi skapar möjligheter för individen att själva styra sin kamp 

utifrån sina egna premisser och sin egen agenda. I resultatet ses även hur en av 

bloggerskorna/twittrarna menar att fler kvinnliga förebilder och bättre utbildningsmöjligheter 

för unga tjejer är nyckeln till fler kvinnor inom IT och högre status för dem i IT-branschen. 

Tron på individen som bästa kämpe för sina rättigheter stämmer väl in i den liberala 

individualismen. Dock kan det även tappas något om allt maktmotstånd måste göras på egen 

hand utan en kollektiv rörelse bakom sig.  

 

Konformitet 

Det andra temat, multipla ideal, anser vi istället passa in under den andra av Connells (1987) 

femininiteter, nämligen den fogliga. Som vi nämnt i resultatdelen gör subjektspositionen 

perfektionisten aldrig uppror mot en manlig överordning utan kan istället ses acceptera det 

kvinnliga ideal som beskrivs av informanter och bloggerskor/twittrare. Som vi tog upp 

tidigare i denna diskussion menar vi att detta kvinnliga ideal kan härledas till den patriarkala 

diskursen om hur en kvinna ska vara och vilka rättigheter och skyldigheter hon har. Connells 

teori om den fogliga femininiteten anser vi vara användbar här som en utveckling av denna 

tolkning. Sättet att prata om sin egen identitet som följsam och strävande efter att leva upp till 
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ett existerande kvinnoideal kan ses som ett sätt att förhålla sig till den patriarkala 

maktdiskursen och ett sätt att hantera den på. Likt tolkningsrepertoaren det är upp till mig, där 

kvinnorna väljer att inte ta strid mot sin negativa särbehandling, tolkar vi det som att dessa 

sätt att hantera en maktstruktur kan bottna i en överlevnadsstrategi, där akten att anpassa sig 

och prestera inom sin givna roll kan ge fördelar och belöningar i en underordnad ställning på 

ett sätt som motstånd inte alltid kan.  

 

I denna teoretiska diskussion har vi visat hur de kvinnliga programmerarna identitetsskapande 

kan förklaras genom begrepp relaterade till makt och socialt kön. Vi menar att kvinnorna 

konstruerar olika identiteter genom att kreativt nyttja olika diskurser som är tillgängliga för 

dem. Dessa konstruktioner styrs dock till största del av vilka diskurser som finns tillgängliga 

vilket gör kvinnorna enbart delvis fria i sitt identitetsskapande. Vår tolkning är att den 

patriarkala maktdiskursen som sätter kvinnan i en underordning jämte mannen är ständigt är 

närvarande i kvinnornas konstruktioner och genom aktiva språkliga handlingar väljer de olika 

sätt att förhålla sig till detta. Vi menar att kvinnornas agentskap tydligt kan ses då deras 

subjektspositioner kan härledas till andra starka diskurser runtomkring dem, vilket delvis 

resulterar i att motståndsdiskurser som präglas av feminism och individualism används för att 

göra motstånd mot deras underordning i arbetslivet. Samtidigt tycker vi oss även se en annan 

taktik där kvinnorna ibland väljer att agera följsamt efter en patriarkal makt istället för att 

motsätta sig den, något vi tolkar som en överlevnadsstrategi för att vinna fördelar i en 

underordnad situation.  

 

Egna reflektion om social förändring  

Utifrån denna analys här ovan har vi kunnat sätta vårt resultat i ett bredare sammanhang. 

Därmed har det blivit tydligare vad det är som står i vägen för jämställdhet i 

programmeringsbranschen. Det mest omfattande problemet tror vi är den hegemoniska 

maskuliniteten och hur vi konstruerar kön i förhållande till denna. Den hegemoniska 

maskuliniteten nedvärderar kvinnor och förnekar dem framgång. Så länge denna hegemoniska 

maskulinitet råder kommer kvinnor alltid stöta på hinder och pressas till att överprestera och 

bevisa sig själva. Vi måste börja göra kön på ett annat sätt som kan sätta ett högre värde på 

femininiteten. Femininiteten behöver utvidgas för att innefatta fler positiva karaktärsdrag som 

ger fler alternativ till främst kvinnor angående performativa handlingar. Konstruktionen av 

maskuliniteten måste också ändras då dess bemötande gentemot kvinnor många gånger är 

nedvärderande. Vi vet att detta är möjligt, för som vi tog upp i inledningen så definieras 

teknologi inte som något maskulint i Malaysia och där är andelen kvinnor i detta yrkesområde 

betydligt högre än här i västvärlden där den hegemoniska maskuliniteten härjar. En annan 

konstruktion av kön skulle således gynna jämställdhet. Dock skulle en annan lösning, som 

möjligtvis kanske skulle kunna vara mer hållbar och fungera i fler sammanhang, kunna vara 

en starkare individualism där alla arbetssökande endast bedöms utifrån personliga färdigheter, 

egenskaper och meriter och inte kön. Således blir det svårare att könsdiskriminera och 

kvinnor slipper prestera mer än männen för att bevisa sig själva. Med andra ord kan alla kan 

tävla på lika villkor. Egentligen är det väl självklart att alla ska tävla på lika villkor men som 

vi har sett i vår uppsats så konstrueras inte verkligheten på det viset. 

 

Då mediatexterna är offentliga och når ut till allmänheten finns det också en stor chans att 

deras konstruktioner påverkar en mängd andra människor, särskilt andra IT-arbetare, och 

deras uppfattning av verkligheten. Därmed blir deras konstruktioner av identitet speciellt 

relevanta för hur kvinnor inom IT framställs. Då kvinnorna språkligt framställer en 

mångfärgad bild av vad en kvinna inom IT kan vara kan de bidra till en nyanserad karaktär av 

den kvinnliga programmeraren samt utsuddandet av ingrodda fördomar och stereotyper. 
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Samtidigt skapas det en risk att dessa offentliga personer även upprätthåller ideal och starka 

förväntningar på kvinnor genom att upprepa sådana tankar och åsikter i sina texter, som vi 

tillexempel kan se i temat multipla ideal i resultatet där bloggerskorna/twittrarna speciellt 

uttrycker skönhetsideal de strävar efter att uppnå. 

 

 

6.4 Självkritisk diskussion och framtida forskningsfrågor 
 

Triangulering 

Som vi nämnt i metodavsnittet har vi haft triangulering som kvalitetskriterium. Detta har som 

tidigare nämnt inneburit att vår datainsamling har utgjorts av både intervjuer och insamling av 

text från digitala medier. När vi har analyserat dessa och letat efter skillnader och likheter har 

vi hittat mest likheter. Detta underlättade för oss att koppla ihop data från intervjuerna och 

digitala medierna i olika teman i resultatet. Trots att det var mycket likheter kunde vi se en 

skillnad som var att kvinnorna som konstruerade identitet i digitala medier pratade oftast 

utifrån ett bredare samhälleligt perspektiv. Till skillnad från dessa kvinnor så talade 

informanterna främst utifrån sig själva. Därav låg data från digitala medier lite mer på 

makronivå medan data från intervjuerna låg mer på mikronivå. Ett mer konkret exempel på 

detta är att kvinnorna på digitala medierna inte beskrev någon negativ händelse där de själva 

hade varit med utan de skrev mer om kvinnor generellt inom IT när de talade om negativa 

händelser. Men även fast det fanns dessa skillnader så gick det som sagt ändå bra att hitta 

många likheter. 

 

Reflektioner om metod och teori 

Vi är väldigt nöjda med vår metod och tycker att den har fungerat bra i vårt uppsatsarbete. Vi 

har därav ingen omfattande kritik. Dock har vi ibland känt oss till viss del begränsade av det 

socialkonstruktionistiska synsättet som ligger till grund för denna metod. Som vi nämner 

precis här ovan har vi hela tiden försökt att hålla oss till det som har sagts och skrivits och inte 

försöka analysera vad som står “mellan raderna” och bortom diskurserna. Vi har på så sätt 

ständigt hållit oss på ytan gällande de kvinnliga programmerarna då vi enbart fokuserat på 

deras språkliga handlingar och analyserat vad som sker när dessa uttalas eller skrivs. Då vi i 

den teoretiska referensramen utgått från ett genusperspektiv för att synliggöra eventuella 

maktförhållanden mellan män och kvinnor inom IT i samband med vår studie tror vi att vi i 

denna aspekt hade kunnat komma längre med hjälp av en annan metod. Även om vi anser att 

språkliga konstruktioner också utgör en viktig del i relationer mellan olika grupper, hade 

möjligtvis ett annat djup kunnat nås gällande kvinnor i en mansdominerad bransch genom 

exempelvis etnografisk eller hermeneutisk metod. Dock kände vi oss inte begränsade till att 

besvara vår frågeställning med kritisk diskursanalys då vi tycker att denna metod passar vår 

frågeställning bra.  

 

Angående kriteriet att alla kvinnliga programmerare skulle ha minst 3 års arbetslivserfarenhet 

kunde ha begränsat oss att hitta tillräckligt med informanter och bloggerskor/twittrare. Dock 

blev detta inget hinder för oss i vår undersökning. Men vi hade svårigheter att avgöra åldern 

på kvinnorna inom digitala medier vilket gjorde att vi inte kunde se åldersvariation bland 

dessa kvinnor. Detta kunde ha varit en intressant aspekt angående triangulering. 

 

En av våra intervjuer utfördes ansikte mot ansikte medan resterande intervjuer utfördes som 

videosamtal via Skype. Anledningen till detta var för att på ett enkelt sätt kunna nå de som 

bodde långt bort, något vi såg som en fördel då det var svårt att få tag på informanter. Dock 
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märkte vi att några informanter kände sig obekväma med den tekniken. Risken fanns då att de 

kanske inte kände sig bekväma att prata helt fritt. 

 

Något annat som vi har reflekterat över och som vi är självkritiska till är att vi lade till frågor i 

intervjuguiden efter att vi redan hade genomfört några intervjuer för att vi märkte i de första 

intervjuerna att vi ville ha ut mer information. Det som vi kunde ha gjort bättre här var således 

att ha dessa frågor och information i början så att alla informanter kunde intervjuas under 

samma omständigheter. Dock var det svårt att veta att vi behövde ha detta i början. Vi trodde 

att det räckte med den intervjuguide vi hade men upptäckte att vi behövde fler frågor för att få 

tillräckligt med relevant data. Hur som helst går det att se detta som en brist. 

 

Vi är medvetna om att i och med vårt val att göra denna studie utifrån ett genusperspektiv 

finns det en risk att resultatet har påverkats av detta. Då vår intervjuguide är utformad med 

frågor om manligt respektive kvinnligt, och vårt teoretiska ramverk utgör flera 

genusanalytiska begrepp blir även vårt resultat och vår analys tydligt färgad utifrån detta 

perspektiv. Detta kan ha begränsat vår studie till enbart detta område och exkluderat andra 

delar som annars hade haft möjlighet att bli synliggjorda. Vi har i vårt resultat och vår 

teoretiska diskussion varit noga med att vara öppna för andra märkbara diskurser och åsikter 

som inte sammanfaller med våra egna feministiska perspektiv som vi har med oss, och vi 

anser att det material vi hittar som stuckit ut på den punkten har varit väldigt givande för vår 

studie. Vi ser det även som positivt att vi genomförde studien på det sätt vi gjorde då vi ansåg 

att ett genusperspektiv var viktigt för att kunna synliggöra de maktförhållanden som kan 

finnas mellan män och kvinnor i IT-branschen, då existensen av dessa kan påverka hur 

kvinnliga programmerare konstruerar identitet.  

 

Något som vi märkt i samband med detta är att vår ambition att synliggöra maktförhållanden i 

denna studie till viss del blivit otillräcklig då vi enbart valde ett genusperspektiv och inte ett 

intersektionellt perspektiv. Då det visade sig att två av de bloggande och twittrande kvinnliga 

programmerarna hade utländsk-klingande namn hade en intersektionell analys kunnat 

synliggöra även maktförhållanden kvinnorna emellan då denna maktanalys inkluderar 

aspekter bortsett från kön, såsom ras, ålder med mera. 

 

Framtida forskning 

Angående framtida forskningsfrågor tycker vi att det alltid kommer vara relevant att 

undersöka identitetskonstruktion i IT-branschen då just denna bransch utvecklas i rasande takt 

och anses vara framtiden. Det som också är speciellt intressant nu är att feminismen har fått 

ett uppsving igen och det talas väldigt mycket om att vi måste öka andelen kvinnor i IT-

branschen, vilket kanske kommer leda till en jämnare könsfördelning framöver. Om andelen 

kvinnor skulle öka markant i framtiden ser vi det som ytterst intressant att återigen undersöka 

detta område för att se om resultatet skiljer sig från det nuvarande. Vi anser också att det kan 

vara utvecklande att utföra denna studie med en annan kvalitativ metod, exempelvis 

etnografisk metod eller hermeneutisk. Då vi ser den diskursanalytiska metoden som väldigt 

givande till vår frågeställning men en aning begränsande (se ovan) kan dessa vara passande 

metoder.  
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8. Bilaga - Intervjuguide 
 

Intro: Ålder, position i företaget, hur länge jobbat på nuvarande jobb, hur länge 

yrkesverksam, varför programmering.  

 

Identitet 
– Vad är identitet för dig? Hur ser du på din egen identitet? Finns det en skillnad mellan 

identitet på jobbet och utanför jobbet? 

 

– Vad tänker du på när jag säger ordet programmerare? Känner du att detta (svaret) stämmer 

in på dig? Vad tänker du om jag säger ordet kvinna? Känner du att detta (svaret) stämmer in 

på dig? 

 

– Hur vill du att andra ska se dig? Hur tror du andra ser dig?  

 

Män och kvinnor på arbetsplatsen 
– Vilka arbetsuppgifter ges till de kvinnliga och manliga programmerarna, skillnad? Vad 

tycker du om det? 

 

– Hur många kvinnor sitter på ledande/chefspositioner? Har du själv funderat på en 

ledande/chefsposition? Känner du att du har möjlighet att ta dig dit? 

 

– Hur ser idealet för en programmerare ut på din arbetsplats? Skiljer det sig åt från andra 

arbetsplatser? Känner du att du har uppfyllt/uppfyller det idealet/n?  

 

– Hur ser gemenskapen ut mellan män och kvinnor? Vad gör att det ser ut så tror du? 

 

Kritiska händelser/Bemötande  
– Beskriv en situation där du som kvinnlig programmerare blivit positivt bemött av kollegor, 

kunder, chefer/ledning m.fl. Hur har du känt inför det? 

 

– Beskriv en situation där du som kvinnlig programmerare blivit mindre positivt bemött av 

kollegor, kunder, chefer/ledning m.fl. Hur har du känt inför det, hur skulle du vilja bli bemött? 

 

– Har du någon gång känt att du behövt anpassa dig i ditt beteende för att du är kvinna i 

yrket? Hur var ditt beteende innan anpassningen? Hur kändes det? 

 

– Har du någon gång blivit annorlunda bemött än manliga kollegor av någon i ditt arbetsliv?  

 

– Hur skiljer sig din nuvarande arbetsplats, angående det vi pratat om ovan, jämfört med dina 

gamla? 

 

– Vill du lägga till någon händelse som du tänkt på innan intervjun? 

 

 

 

 

 


