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Sammanfattning 

I dagens arbetsmarknad är det viktigt för organisationers framväxt att både rekrytera och behålla 

talangfulla personer och förståelsen för vad som kan vara avgörande för vilket företag en person 

söker anställning hos är därmed viktigare än någonsin. Trots att Sverige rankas som ett av 

världens främsta länder gällande jämställdhet samt att IT är en av landets största yrkesgrupper, 

står kvinnor endast för en femtedel av alla som arbetar inom yrket. Tidigare studier visar att 

män och kvinnor har olika preferenser vid val av arbetsplats och att det kan vara en av 

anledningarna till att de söker sig till olika branscher. Med grund i det valde vi att undersöka 

om det kunde vara skillnader mellan män och kvinnors preferenser som är anledningen till 

bristen på kvinnor inom IT i fordonsbranschen. För att ta reda på det har vi undersökt vilka 

preferenser män och kvinnor har vid val av arbetsplats samt vilka skillnader som finns mellan 

män och kvinnors uppfattningar om fordonsbranschen. En kvantitativ undersökning i form av 

en enkät gjordes och resultatet visade att diskrepansen mellan män och kvinnors preferenser är 

låg och att de fördomar som tidigare forskning om kvinnors relation till IT visar inte stämmer 

fullt ut. 

Nyckelord: Preferenser, kvinnors relation till IT, könssegregering, fördomar, sociala 

katalysatorer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

In today's labor market, it is important for organizations growth to both recruit and keep talented 

people and the understanding of what is decisive for a person when choosing where to seek 

employment, is therefore more important than ever. Although Sweden is ranked as one of the 

world's leading countries in terms of gender equality and IT is one of the country's largest 

professions, women only account for one-fifth of all those working in the profession. One 

reason why there is a lack of women in the industry, according to previous studies, may be that 

men and women´s preferences in choosing a workplace differ. Previous studies show that men 

and women have different preferences in choosing a workplace and it may be one of the reasons 

why they choose to work in different industries. Basically, we chose to investigate whether 

there are differences between men and women's preferences, which could be the reason for the 

lack of women working in IT in the automotive industry. In order to find out, we have 

investigated the preferences of men and women in the choice of workplace as well as the 

differences between men and women's perceptions of the automotive industry. A quantitat ive 

survey in the form of an inquiry was conducted and the results showed that the discrepancy 

between men and women's preferences is low and that prejudices such as previous research on 

women's relation to IT show are not fully correct. 

 

Keywords: Preferences, women’s relation to IT, gender segregation, prejudices, social 

catalysts 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet förklaras problembakgrunden för studien där begreppen jämställdhet 

mellan män och kvinnor och könssegregering på den svenska arbetsmarknaden förklaras. 

Därefter redogör vi för hur IT-branschen står sig i förhållande till dessa begrepp. Vidare följer 

en problemdiskussion om vikten av jämställdhet på arbetsmarknaden och teorier kring varför 

IT-branschen domineras av det manliga könet. Avslutningsvis redogörs tidigare studier om 

kvinnor och mäns olika preferenser vid val av arbete. Detta leder oss vidare till 

problemformuleringen som studien avser att besvara och kapitlet avslutas med en presentation 

av studiens syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle diskuteras jämställdhet dagligen och begreppet har fått allt större betydelse 

hos såväl arbetstagare som arbetsgivare. Jämställdhet är ett begrepp som används för att förklara 

rättvisa mellan män och kvinnor, att de har samma rättigheter, skyldigheter och möjlighe ter 

inom alla delar av samhället (Volk, 2006). Enligt Diskrimineringsombudsmannen (2017) ska 

arbetsgivare främja en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i sin verksamhet samt arbeta 

för att öka antalet arbetssökande av ett underrepresenterat kön. Då det läggs stor vikt vid 

jämställdhet både i och utanför Sverige gör detta att organisationer inom landet får ett allt större 

krav på sig att öka jämställdheten (Englund, 2013). 

 

Enligt World Economic Forum rankas Sverige som ett av världens främsta länder gällande 

jämställdhet (Holender, 2013). Studier visar även att Sverige anses vara ett av världens bästa 

IT-länder och under de senaste åren har arbeten inom IT blivit en av landets största 

yrkesgrupper. Trots detta är endast en femtedel av alla som arbetar inom branschen kvinnor 

(Larsson & Delin, 2015). Bristen på kvinnor inom IT-branschen är ett ämne som diskuteras 

såväl i som utanför branschen, både utbildningssektorn och fackförbund arbetar för att förstå 

varför andelen kvinnor är låg (Insight, 2015). En anledning till att det finns färre kvinnor än 

män inom IT-branschen kan vara att det finns skillnader i preferenser vid val av arbetsplats 

mellan de två könen. Det som attraherar män att söka till en verksamhet behöver inte attrahera 

kvinnor i samma utsträckning (Hakim, 2006). 
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1.2 Problemdiskussion 

Mark (2007) beskriver att det finns tre huvudsakliga motiv för organisationer att arbeta med 

jämställdhet, dessa är rättvisa, ökad kvalitet och lönsamhet. Ett sätt att se på rättvisa i samband 

med jämställdhetsarbete är att framhålla individens rätt till fritt handlande av respekt för 

människans rätt till självbestämmande. Författaren anser att ett jämställdhetsarbete inom en 

organisation bidrar till en ökad kvalité, både av produkter och av processer, inom 

organisationen. Jämställdhet skapar ett kreativt klimat som främjar inlärning och en ökad 

medvetenhet om de båda könens perspektiv, vilket i sin tur förbättrar processer inom 

organisationen (Mark, 2007). 

 

Majoriteten av arbetskraften inom IT-branschen består av vita män från medelklassen vilket 

innebär att det finns en brist på mångfald mellan könen inom yrket. Att arbetsgrupper är 

homogena kan bidra till svårigheter i att undersöka alternativa arbetssätt och kan minska 

möjligheterna till kreativitet. Organisationer med en varierad arbetsstyrka mellan kvinnor och 

män bidrar med fler innovativa idéer och har mer kunskap än organisationer med en homogen 

arbetsstyrka. Ytterligare en fördel med jämställd arbetskraft är att det kan öka kompetensen hos 

människor som inte är vana vid att arbeta i arbetsgrupper bestående utav både män och kvinnor. 

Det kan bidra till en högre grad av fantasi hos arbetstagarna vilket i sin tur kan leda till att 

organisationen har enklare att möta kommersiella mål och konsumenternas behov (Panteli, 

Stack, & Ramsay, 1999). 

 

En anledning till att IT-branschen präglas av en manlig homogen arbetsstyrka kan vara att 

kvinnor har en annan attityd till IT än vad män har. Studier visar att grunden till dessa attityder 

kan spåras till hemmet, sociala medier och skolan. Kvinnor påverkas av samhället i ung ålder 

genom att antingen uppmuntras eller avrådas att välja en viss utbildning eller yrke vilket kan 

vara förklaringen till den könssegregerade arbetsmarknaden (Panteli et al., 1999). 

Könssegregering efter yrke handlar om i vilken utsträckning arbetskraften inom ett yrke är 

uppdelat efter kön, det vill säga att det till störst del utförs av kvinnor eller män (Miller & 

Hayward, 2006). Trots att den yrkesmässiga könssegregeringen har minskat i Sverige, ligger 

de traditionella könsrollerna fortfarande till grund för hur fördelningen mellan män och kvinnor 

inom vissa branscher ser ut (SOU, 2004:43).  
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Forskning visar att en anledning till yrkesmässig könssegregering är att det finns skillnader 

mellan kvinnor och mäns preferenser när de söker arbete (Atfield & Purcell, 2010). Enligt 

Atfield och Purcell (2010) är de tre viktigaste preferenserna hos kvinnor att arbetsplatsen 

erbjuder flexibilitet mellan familje- och arbetsliv, att anställningen är säker på lång sikt och att 

det finns möjligheter till vidareutbildning. Männen däremot anser att konkurrenskraftig lön, 

möjligheter till vidareutbildning och en säker anställning på lång sikt är det viktigaste när de 

söker arbete (Atfield & Purcell, 2010). 

 

1.3 Problemformulering 

Som tidigare forskning indikerar finns det skillnader mellan män och kvinnors preferenser vid 

val av arbetsplats. Detta i kombination med den rådande bristen på kvinnor som arbetar med IT 

inom fordonsbranschen resulterade i följande problemformulering; Vilka skillnader finns 

mellan manliga och kvinnliga IT-studenters preferenser vid val av arbetsplats och hur påverkar 

det i vilken utsträckning kvinnor söker sig till IT-arbeten inom fordonsbranschen? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie var att undersöka varför det är brist på kvinnor som arbetar med IT inom 

fordonsbranschen. För att ta reda på det har vi undersökt vilka skillnaderna är mellan manliga 

och kvinnliga IT-studenters preferenser vid val av arbetsplats samt vilka skillnader som finns 

mellan män och kvinnors uppfattningar om fordonsbranschen. 
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2 Teoretisk referensram 

Följande kapitel behandlar de teorier och begrepp som ligger till grund för vår analys och 

empiri som använts för att besvara vår problemformulering. Kapitlet inleds med en förklaring 

av IT inom fordonsindustrin och sedan följer en redogörelse för hur kvinnors relation till IT ser 

ut samt vilka olika könsstereotyper och fördomar som finns om kvinnor och deras relation till 

IT. Avslutningsvis diskuteras skillnader i preferenser mellan kvinnor och män vid val av yrke 

och arbetsplats. 

 

2.1 IT inom fordonsindustrin 
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för datateknik och telekommunikation och förkortas 

IT (Henriksson, 2017). Studier visar att IT är en integrerad del i de flesta branscher och 

organisationer idag (Insight, 2015). En av dessa är industrin som, på grund av digitaliseringen 

och att allt fler funktioner inom IT-system tjänstefieras, nu även konkurrerar om högutbildade 

ingenjörer inom IT (Dyhre & Parment, 2013). En av de industrier som konkurrerar om 

ingenjörerna är fordonsindustrin där IT-yrken har fått en allt större roll inom verksamheten 

(Universum Företagsbarometern, 2016). Dyhre och Parment (2013) menar att industriföretag 

har svårt att attrahera nyutbildade ingenjörer på grund av att de attraheras av snabbrörlighet och 

flexibilitet. Vidare menar författarna att en stor industri som har geografisk placering i en 

svensk småstad kan ha svårt att konkurrera med ett konsultföretag beläget i en större stad 

(Dyhre & Parment, 2013). 

 

2.2 Kvinnors relation till IT 

IT-branschen är en av de snabbast växande branscherna i Europa och kommer förmodligen att 

fortsätta vara det inom överskådlig framtid (Arbetsförmedlingen, 2017). Larsson och Delin 

(2015) menar att Sverige är ett av världens bästa it-länder och det senaste året har 

programmerare blivit en av landets största yrkesgrupper. Trots detta har andelen kvinnor inom 

just IT-företag minskat de senaste åren (Larsson & Delin, 2015). Grankvist (2012) hävdar att 

organisationer som arbetar för att ha fler kvinnor inom sin verksamhet är mer lönsamma än 

organisationer som inte gör samma satsning. Allt fler företag deltar i förändringsprogram och 

nätverksträffar för att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män (Von Essen, 2015). Ett 

exempel på förändringsprogram är Womentor som arbetar för att stödja företag inom IT-

branschen som vill öka andelen kvinnor på sin arbetsplats (Womentor, 2016). Ytterligare 
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exempel är Womengineer som är en ideell förening som drivs av målet att det 2030 ska 

examineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer (Alfredsson, 2017).  

 

Teorierna kring varför färre kvinnor än män söker sig till branschen är flera. Det finns en 

uppfattning om att kvinnors låga representation inom teknik- och ingenjörsyrken beror på deras 

bristande intresse eller förmåga, eller en kombination av de båda (Ward, 2008). Henwoods 

(2000) studier visar dock att kvinnor inte alls utesluts från tekniken utan att det snarare handlar 

om att kvinnor underskattar sin egen förmåga och kompetens. Kvinnorna i Henwoods (2000) 

studie utförde olika tekniska tester och genomförde dessa lika väl som männen som deltog i 

studien. Trots detta såg kvinnorna sin tekniska kompetens som något manligt och ansåg sig inte 

vara lika kompetenta som de manliga deltagarna. Författaren menar att det handlar om 

kulturella könsroller som är svåra att bryta sig ur och som kan hindra kvinnor från att ta del av 

och arbeta med teknik (Henwood, 2000). Även Frome, Alfeld Eccles och Barber (2006) stödjer 

tidigare studier om att kvinnor är underrepresenterade inom mansdominerade yrken för att de 

inte känner sig smarta nog eller inte värdesätter matematik eller teknisk fysik. 

 

2.3 Sociala katalysatorer 

Davies och Mathieu (2005) gjorde en studie där de jämförde kvinnor och män inom IT-

branschen i Sverige och Irland. Författarna fastställde både likheter och skillnader mellan 

kvinnor och män och hur de uppfattar branschen. De fann olika processer inom arbetet som 

ansågs avgörande för i vilken utsträckning kvinnor söker sig till nya branscher. En av dessa var 

vikten av att någon eller några personer av samma kön har tagit steget och banat väg in på 

arbetsplatsen, även kallat för en social katalysator. Studien visade att det är viktigare för kvinnor 

än för män att det finns en eller flera individer av samma kön inom verksamheten. Detta då 

kvinnor som söker eller är intresserade av att söka sig till verksamheten vill ha någon av samma 

kön på arbetsplatsen som de kan rådfråga och relatera till. Finns det ingen social katalysator är 

det mindre chans att kvinnor söker sig till arbetsplatsen. Författarna menar även att när en 

kvinna slutar inom en organisation förlorar organisationen inte bara arbetskraft utan även en 

del av denna dragningskraft som kan locka fler kvinnor (Davies & Mathieu, 2005). Ytterligare 

studier styrker teorin om att sociala katalysatorer är viktiga för kvinnor. Det finns exempelvis 

en studie som bekräftar att kvinnor har högre arbetstillfredsställelse och högre trivsel på 

arbetsplatsen där det finns fler kvinnliga arbetstagare (Bender, 2005). 
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2.4 Könsstereotyper 

Tidigare forskning visar att kvinnor och män föredrar och strävar efter yrken som de upplever 

är könsmässigt acceptabla för respektive kön. Få väljer yrken som traditionellt sett bör utföras 

av det andra könet. Dock visar forskning att kvinnor är mindre benägna än män att se yrken 

som könsstereotypa och kvinnor i större utsträckning anser att de flesta arbeten kan skötas både 

av kvinnor och män (Miller & Hayward, 2006). 

 

Yrkesmässiga könsstereotyper är föreställningar om vilket kön som bör utföra vissa arbeten, 

det anses vanligtvis vara en uppsättning av sociala slutsatser som relaterar vissa 

samhällsgrupper till vissa attribut. Yrkesmässig könssegregering däremot handlar mer om i 

vilken utsträckning arbetskraften inom ett yrke är uppdelat utefter kön, dvs. att det utförs till 

störst del av kvinnor eller män. Könssegregering är därmed ett objektivt mått på proportionerna 

av kvinnliga och manliga arbetare inom ett yrke (Miller & Hayward, 2006). 

 

Forskare hävdar att yrkesmässig könssegregering har en stark påverkan på arbetspreferenser 

hos vuxna. Även om yrkesmässig könssegregering är egenskaper hos en arbetsplats och 

könsstereotyper är allmänna uppfattningar så anses dessa relatera till varandra. Anledningen till 

att arbetsmarknaden är könssegregerad anses vara då de uppstår från förväntningar och 

övertygelser som är spridda inom samhället om de olika kvalitéer som de båda könen för med 

sig till arbetet. Dessa övertygelser leder till förväntningar på att det ena könet ska prestera bättre 

än det andra i sitt arbete och att det därmed är mer lämpat att arbetet genomförs av det ena könet 

än det andra. Med andra ord leder de yrkesmässiga könsstereotyperna till att den yrkesmässiga 

könssegregeringen bibehålls (Miller & Hayward, 2006).  

 

Många nya arbeten har fått en maskulin könsstereotyp stämpel och det är också flest män som 

söker sig till dessa arbeten (Miller & Hayward, 2006). Yrken som mjukvaruingenjör, 

dataingenjör och webbmaster rankades i Miller och Haywards (2006) studie som andra, tredje 

och fjärde mest stereotypa yrkena och de var också de yrken som mest föredrogs av män. Bland 

kvinnor var de yrken som ansågs mest kvinnliga sekreterare, sjukgymnast, frisör och 

arbetsterapeut och det var även dessa yrken som blev mest populära bland kvinnorna (Miller & 

Hayward, 2006).  
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Miller och Haywards (2006) studie stödjs av regeringens rapport som visar att generellt fler 

män väljer utbildningar inom teknik och naturvetenskap medan kvinnor generellt sett väljer 

utbildningar inom vård, omsorg och humaniora. Rapporten visar att samhällets stereotyp av hur 

en man ska vara innefattar egenskaper som stark, matematisk och analytisk medan en kvinna 

förväntas vara vårdande och social. Här ser forskarna en koppling till att män och kvinnor väljer 

utbildning med grund till de stereotyper som finns i samhället och att det är grunden till 

könssegregeringen efter yrke på den svenska arbetsmarknaden (SOU, 2014:81). 

 

2.5 Fördomar om kvinnor och mäns relation till teknik 

Fördomar om att män har bättre teknisk kompetens än kvinnor är djupt rotade i samhället och 

oftast förknippas teknik med män och kvinnorna inom området ses som undantag (Berner, 

2003). Detta anser Berner (2003) kan bero på den ”manliga röda tråden” till teknik genom 

historien. Datorerna utvecklades av manliga forskare, manliga studenter lärde sig att använda 

dem och förde dem senare ut i samhället. Datorn och så även IT:s historia bär tydliga manliga 

drag och datortekniken konstruerades kort sagt av män för män. Detta menar Berner (2003) är 

anledningen till att datorteknik än idag framstår som manligt. Författaren presenterar även en 

teori om att kvinnor inte avstår från datorer utav fobi utan på grund av att datorn betraktas som 

en personlig och kulturell symbol för vad kvinnor inte är (Berner, 2003). Det handlar alltså 

enligt Berner (2003) om en dubbel kulturell effekt, där datorer förknippas med män och 

representerar det icke-kvinnliga med tekniken.  

  

Även analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligences (2015) undersökning visar på 

samma resultat. De gjorde en undersökning för att se varför det är brist på kvinnor inom IT-

branschen och resultatet av studien visar att det finns fördomar om att IT-branschen skulle vara 

“grabbig” (Insight, 2015). Trots att kvinnors syn på branschen har förbättrats associeras den 

fortfarande med negativa adjektiv som tråkigt, nördigt och komplicerat (Insight, 2015). Även 

Miller och Hayward (2006) menar att en anledning till att få kvinnor söker sig till teknik- och 

ingenjörsyrken är att det finns en allmän uppfattning om att dessa yrken är manliga och tråkiga.
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Äldre studier tyder på att teknik associeras med en manlig kultur som är svår att förändra 

(Panteli et al., 1999). Panteli et al. (1999) menar att en av flera anledningar till att kvinnor inte 

söker sig till tekniska områden är på grund av den så kallade ingenjörskultur som existerar och 

som präglas av manlig dominans. Vidare förklarar författarna att om denna kultur inte förändras 

så kommer IT-branschens generella förmågor att försämras vilket kan resultera i en långsik t ig 

ineffektivitet (Panteli et al., 1999). 

 

Det finns antaganden inom branschen om att en person som arbetar som ingenjör behöver arbeta 

mer än femtio timmar i veckan och att kvinnor inte kommer ha den tiden som krävs för att 

prestera på arbetet. Detta då kvinnan anses ha skyldigheter att ta hand om barnen och forskning 

visar att kvinnor med barn är mindre benägna att sträva efter en karriär inom teknik eller 

ingenjörskap. Det finns även forskning som pekar på att kvinnor som är gifta och har barn ställs 

inför barriärer som är unika för kvinnor och som inte uppstår för män i samma situation (Ward, 

2008). En anledning till att kvinnor i större utsträckning söker sig till kvinnodominerade 

branscher är för att dessa yrken oftast låter kvinnorna kombinera arbets- och familjero l len 

lättare än de yrken som domineras av män. Dessa yrken framstår alltså som mer flexibla jämfört 

med de mansdominerade yrkena (Frome, Alfeld, Eccles, & Barber, 2006). 

 

Enligt Frome et al. (2006) kan inte kvinnor sträva efter att vara framgångsrika och faktiskt vara 

framgångsrika inom samma typer av karriärer som män om de vill ha en familj och vara den 

som tar hand om sina barn. Forskning visar att kvinnor i förhållanden tar på sig ett större ansvar 

för sina familjer och för hushållet och det finns ett återkommande mönster av att kvinnorna 

kommer hem från arbetet och börjar ta hand om sin familj, vilket kallas för kvinnans “andra 

arbetspass” (Frome et al., 2006). 

 

2.6 Preferenser vid val av arbetsplats 

En individs benägenhet att välja en sak framför en annan kallas för individens preferenser 

(Henriksson, 2017). Hakim (2002) menar att preferenser vid val av arbetsplats inte kan 

förutsäga en individs agerande men att det är en viktig faktor för att förstå en individs 

sysselsättningsmönster. 
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Hakim (2006) studerade hur preferenser skiljer sig mellan kvinnor och män och kom fram till 

en teori som författaren kallar för preferensteorin. Författaren menar att det finns olika typer av 

karriärer för kvinnor baserat på deras preferenser. Enligt Hakim kan teorin användas för att 

förklara och förutspå kvinnors val när de antingen väljer att fokusera på sitt arbete eller på sin 

familj. Teorin bygger på att det finns minst tre olika typer av preferensgrupper, som sociala 

idealtyper, och därmed karriärer bland kvinnor. De tre preferensgrupperna är de kvinnor som 

är arbetsfokuserade, de som är anpassningsbara och de som är familjecentrerade. Den första 

gruppen består främst av kvinnor utan barn som är prestationsinriktade och prioriterar arbete 

eller liknande aktiviteter inom den offentliga arenan. Den andra gruppen består av de 

anpassningsbara kvinnorna, och inkluderar de kvinnor som vill kombinera arbete och familj.  

Den sista gruppen består av de kvinnor som prioriterar familjelivet och barn framför en 

arbetskarriär och många föredrar att inte arbeta alls (Hakim, 2006).  

 

Kritik riktas dock mot Hakims preferensteori då forskare anser att den inte tar hänsyn till andra 

alternativ som kan finnas för kvinnor. Fleck (2015) menar att kvinnor exempelvis kan ändra 

uppfattning och prioritering när som helst i livet och därmed inte längre följa preferensteor in. 

Författarna genomförde en studie där de fann att flera kvinnor i studien hade kommit på egna 

lösningar för att uppnå en balans mellan arbets- och familjeliv utan att äventyra någon av de 

två (Fleck, 2015).  

 

2.6.1 Skillnader i preferenser på grund av utbildning och kön 

Atfield och Purcell (2010) gjorde, i samband med det brittiska projektet Futuretrack, en 

undersökning om hur och varför studenter med högre utbildning söker sig till vissa arbeten. 

Författarna fann att de tre viktigaste faktorerna för studenterna när de sökte arbete var att det 

fanns möjligheter till befordran, att det erbjöds en flexibilitet mellan familje- och arbetsliv och 

att anställningen var säker på lång sikt. Det enskilda resultatet för kvinnorna respektive männen 

skiljde sig dock åt. För kvinnorna var de främsta faktorerna vikten av flexibilitet mellan familje -  

och arbetsliv, en säker anställning på lång sikt och att det erbjöds möjligheter till 

vidareutbildning som var avgörande när de skulle söka arbete. Bland männen var det däremot 

konkurrenskraftig lön, möjligheter till vidareutbildning och en säker anställning på lång sikt 

som ansågs viktigast (Atfield & Purcell, 2010). Ytterligare studier visar även att det finns 

faktorer som värderas högt när en individ har ett arbete, kvinnor värderar exempelvis 

arbetsmiljö högt på arbeten de redan har (Arkhede, Bergström, & Ohlsson, 2016). 
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Atfield och Purcell (2010) fann även att det fanns vissa skillnader i preferenser beroende på 

vilken utbildning studenterna läste, där studenter som läste ingenjör- eller teknikprogram stack 

ut ur mängden. Dessa studenter prioriterade en konkurrensmässig lön, en säker anställning på 

lång sikt och möjligheter till vidareutbildning. De var även den enda gruppen som på något sätt 

prioriterade möjligheter till en internationell karriär när de söker arbete (Atfield & Purcell, 

2010). 

      

I Atfield och Purcells (2010) studie var studenternas generella preferenser för arbetsplatsens 

geografiska placering visade sig vara i eller nära en storstad, helst i huvudstaden. De flesta 

motiverade sina svar med att de antingen kom ifrån området eller att de just nu studerade där. 

Studien visade alltså att någon sorts av personlig anknytning var den största anledningen till att 

många studenter kunde tänka sig att söka arbete inom ett område (Atfield & Purcell, 2010). En 

annan anledning till att många studenter kunde tänka sig att söka arbete i närheten av en storstad 

ansåg Atfield och Purcell (2010) var att det fanns en uppfattning om att det i större utsträckning 

fanns arbete för nyutexaminerade i dessa områden. Författarna såg även att det fanns skillnader 

mellan kvinnorna och männen i om de kunde tänka sig att flytta för att satsa på en karriär eller 

inte. Nästan dubbelt så många kvinnor som män sa att de inte hade någon plan på att flytta för 

att göra karriär utan förväntade sig att de kunde bo kvar (Atfield & Purcell, 2010). Panteli et al. 

(1999) genomförde en liknande studie där resultatet visade att hög lön hade stor betydelse för 

män medan kvinnor rankade intressanta och utmanande arbetsuppgifter högst vid val av 

arbetsgivare. 
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3 Metod 

I följande kapitel motiveras studiens metodval samt urval och vårt val av att använda 

webbaserad enkätundersökning. Vidare följer en diskussion kring etiska aspekter samt 

reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med kritik mot den valda metoden. 

 

3.1 Metoddiskussion 

Vi identifierade studiens problemområde efter kontakt med en HR-chef på ett stort 

industriföretag inom fordonsbranschen. HR-chefen hade under en längre period 

uppmärksammat att avdelningen hade svårt att attrahera och rekrytera kvinnliga högskole- och 

civilingenjörer, med inriktning IT, till sin verksamhet. Vi fann det intressant att företag har 

svårare att attrahera och rekrytera kvinnor än män, trots att de gått samma utbildning. Med 

grund i detta, samt tidigare forskning, valde vi att undersöka eventuella skillnader mellan 

kvinnliga och manliga IT-studenters preferenser vid val av arbetsplats samt deras syn på IT-

arbete inom fordonsbranschen. 

 

3.2 Metodval 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod vilket innebär en insamling av 

numeriska data samt ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning (Bryman & 

Bell, 2013). Enligt Wohlin, Runesson, Höst, Ohlsson, Regnell och Wesslén, A (2012) har en 

kvantitativ undersökning i uppgift att skapa en helhetsbild över en given situation och dess 

resultat kan generaliseras. Då vi önskade få en ögonblicksbild av män och kvinnors uppfattning 

om IT och fordonsbranschen var detta anledningen till att vi valde en kvantitativ metod. En 

kvalitativ forskningsmetod hade bidragit med enstaka personers uppfattning och var därmed 

inte aktuell för vår studie. Vi genomförde den kvantitativa forskningsmetoden i form av en 

enkät för att nå ut till ett stort antal respondenter och för att få ett resultat som kan ses 

representativt för hela gruppen, även för dem som inte svarat på enkäten (Bryman & Bell, 

2013). 

 

3.3 Urval 

Vi använde oss av ett stratifierat systematiskt urval i vår studie, vilket innebär att vi delade in 

populationen efter olika stratifieringskriterier, även kallade strata. De strata vi delade in 

populationen efter var kön, skola och utbildning. Då kvinnor och män med IT-utbildning bestod 
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av såväl studerande som yrkessamma, var vi tvungna att begränsa vår studie till en av 

grupperna. Därmed valde vi att dela in våra strata efter kvinnor och män som studerade till 

högskole- eller civilingenjör med inriktning IT, elektroteknik, datateknik, mekatronik, 

matematik, statistik eller teknisk fysik. Anledningen till att vi valde att även inkludera män i 

undersökningen var för att få en uppfattning om kvinnor och mäns preferenser skiljer sig åt. 

 

Att inkludera studenter, med de nämnda utbildningarna, på samtliga lärosäten i Sverige krävde 

för mycket tid i relation till studiens storlek. Med grund till det valde vi att avgränsa vårt 

forskningsfält till studenter på Kungliga Tekniska högskolan och Linköpings universitet. Då vi 

genom kontakter på respektive skola hade tillgång till väsentlig och konkret information som 

gjorde att vi lätt kunde identifiera populationens medlemmar, var det stratifierade urvalet 

användbart i vår studie. Urvalets storlek berodde på flera faktorer som tid och behovet av 

precision (Bryman & Bell, 2013). Vårt mål var att få en svarsgrupp på minst 100 stycken 

kvinnor respektive 100 stycken män för att varje individ inte skulle representera mer än 1% av 

populationen. 

 

3.3.1 Webbaserad enkätundersökning 

Vi använde oss av en webbenkät som vi skickade via en länk till populationens e-postadresser. 

Det var ett tidseffektivt tillvägagångssätt att samla in data på då allt administrerades elektroniskt 

(Trost, 2007). Förutom en länk till enkäten innehöll e-brevet även ett missivbrev med 

information om studiens syfte och innehåll för att respondenterna skulle förstå varför vi vände 

oss till just dem och varför vi önskade svar på våra frågor. Missivbrevet var kort och informativt 

då e-brev snabbt kan upplevas för långa av respondenterna (Trost, 2007). Enkätens frågor 

utformades med inspiration från tidigare studier och forskning om kvinnor och mäns 

preferenser vid val av arbetsplats. De var 21 till antalet och avslutades med ett kommentars fä lt  

där respondenterna gavs möjlighet att uttrycka sig fritt (se bilaga 2). 

 

För att försäkra oss om att enkäten var användarvänlig fick en pilotgrupp, bestående av 

studenter inom IT på Örebros Universitet, testa enkäten innan vi skickade ut den till vår valda 

population. Detta gav oss möjlighet att ta del av kritik och omformulera frågor för att minska 

risken för att respondenterna skulle feltolka dem (Bryman & Bell, 2013). Vi fick bra kritik från 
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respondenterna i pilotgruppen och ändrade vissa meningsuppbyggnader för att minska risken 

för missförstånd. 

 

3.4 Etiska aspekter 

Frågorna i enkäten har utformats efter de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån 

informationskravet har vi gett deltagarna förhandsinformation om bland annat studiens syfte, 

vad och på vilken skola vi studerar samt hur de kan komma i kontakt med oss eller vår 

handledare. Vi har även informerat om vart studiens resultat kommer att presenteras om de är 

intresserade av att ta del av resultatet. Då vi hämtade kontaktuppgifter till respondenterna från 

respektive lärosäte behövde enligt samtyckeskravet samtycke inte efterfrågas innan 

undersökningen inleddes. Respondenterna hade även möjlighet att avbryta sin medverkan i 

studien när de ville, utan att detta fick några konsekvenser för dem. Respondenternas 

kontaktuppgifter har behandlats med konfidentialitet och går inte på något sätt att koppla till 

studiens resultat. Avslutningsvis har hänsyn tagits till nyttjandekravet då insamlad data enbart 

kommer användas i den aktuella studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om mätningens pålitlighet, noggrannhet, överensstämmelse samt stabilitet 

över tid. Ett vanligt sätt att undersöka en studies stabilitet är att göra en observation och en tid 

senare gör ytterligare en observation. Om måttet är stabilt ska båda observationerna ge i princip 

samma resultat (Bryman & Bell, 2013). På grund av vår studies omfattning och tidsbegränsning 

kommer vi dock inte kunna testa studiens stabilitet. För att ändå kunna tala om reliabilitet och 

validitet arbetade vi för att enkäten skulle vara standardiserad och undvek i största mån svåra 

formuleringar och negationer för att respondenterna skulle förstå våra frågor (Trost, 2007). För 

att säkerställa validiteten, att mäta det som undersökningen är avsedd att mäta, var 

svarsalternativen i enkäten så tydliga som möjligt. Detta för att få respondenten att svara på just 

den frågan vi ställt och för att undvika missförstånd. Enkätens frågor var även utformade med 

teoretisk grund för att vidare säkerställa studiens validitet (Bryman & Bell, 2013). 
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3.6 Metodkritik 

Den kvantitativa forskningsmetoden medför fördelar som till exempel att resultatet är lätt att 

mäta och att det går att generalisera till andra grupper inom forskningsfältet. Kritik kan dock 

riktas mot metoden då dess mätprocess kan anses sakna riktighet och precision och ses som 

mätning på kommando. Kritiker menar att den eller de som konstruerat frågorna och 

svarsalternativen redan vet vilka svar de förväntar sig. De menar även att det vid enkäter går att 

förutse att alla respondenter uppfattar frågorna på samma sätt, vilket inte behöver vara sant 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Fördelarna med att använda enkät som forskningsmetod framför strukturerade intervjuer, är 

bland annat att de är enklare att administrera. Det innebär även en hög grad av standardiser ing 

då alla respondenter får samma frågor då det inte finns någon intervjuperson närvarande som 

kan påverka hur frågorna ställs (Trost, 2007). Enkäten besvaras även när respondenterna själva 

anser att de har tid och möjlighet, till skillnad från intervjuer där svaren ska ges direkt under ett 

möte. Användandet av enkäter kan dock ha medfört vissa nackdelar till vår studie. Det handlar 

bland annat om att alla frågor inte passar i en enkät, att det inte finns en intervjuperson 

närvarande som kan hjälpa respondenten med tolkning utav frågor vilket gör att de frågor som 

ställs inte ska kunna tolkas på flera olika sätt. Enkäten ger inte heller möjlighet att ställa 

följdfrågor och det kan även vara svårt att inte ställa för många frågor vilket kan öka risken för 

bortfall (Bryman & Bell, 2013). 
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4 Empiri 

I följande kapitel presenteras en sammanfattning av studiens insamlade material. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av respondenternas demografi och därefter redogörs för deras 

uppskattning av sin egen tekniska förmåga, om de kan tänka sig att flytta för arbetet samt hur 

viktigt det är med sociala katalysatorer på en framtida arbetsplats. Vidare ges en överblick 

över respondenternas uppfattning om varför det är brist på kvinnor inom IT-branschen samt 

vilken typ av företag de önskar arbeta på i framtiden. Därefter presenteras respondenternas 

preferenser för framtida arbetsgivare följt av korstabeller för att visa på intressanta samband 

för den aktuella studien. Avslutningsvis redogörs för respondenternas uppfattning om IT-arbete 

inom fordonsbranschen. 

 

4.1 Respondenternas demografi 

Under perioden för vår enkätundersökning tog vi totalt emot 308 stycken godkända svar, varav 

150 stycken var från kvinnliga och 158 stycken var från manliga respondenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Ålder 

De två största grupperna bland respondenterna var mellan 20–25 och 26–32 år gamla.  
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Figur 2 Civilstatus 

Majoriteten av både de kvinnliga och manliga respondenterna var singlar, 52% av kvinnorna 

och 53,8% av männen. Resterande respondenter var antingen gifta, i förhållande eller sambo , 

vilka vi vidare i uppsatsen kommer att benämna som de som har partner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Familjeförhållande 

Antalet respondenter som har barn var lågt bland både kvinnorna och männen. 96,7% av 

kvinnorna och 95,6% av männen svarade att de inte har barn. Då andelen respondenter som 

antingen har hemmaboende eller inte hemmaboende barn var få kommer dessa vidare i 

uppsatsen ses som en grupp, denna grupp kommer benämnas de som har barn. 
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4.2 Uppskattning av egen teknisk förmåga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Uppskatta din tekniska förmåga i förhållande till dina klasskompisar 

En stor del av de kvinnliga respondenterna (44%) upplevde att deras tekniska förmåga är sämre 

än sina klasskompisars, medan majoriteten av männen (57,2%) upplevde att deras förmåga är 

likvärdig med sina klasskompisars. 

 

4.3 Vilja att flytta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Du erbjuds ett nytt jobb, skulle du kunna tänka dig att flytta för att komma närmare den nya 
arbetsplatsen? 

På frågan om respondenterna kan tänka sig att flytta för ett arbete svarade 15,3% av männen 

och 27,3% av kvinnorna att de inte kan tänka sig det.  
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4.4 Sociala katalysatorer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Hur mycket skulle chanserna öka för att du söker ett arbete om det finns anställda av samma 
kön som du på arbetsplatsen? 

Vi använde oss utav en likertskala för att ta reda på hur mycket chanserna kan öka för att 

respondenterna skulle söka arbete om det fanns anställda av samma kön på arbetsplatsen. I 

frågan innebar ett (1) att chanserna inte skulle öka alls och fem (5) att det skulle öka chanserna 

mycket. Bland de kvinnliga respondenterna svarade majoriteten mellan tre (3) och fem (5) på 

skalan medan en stor del av männen svarade tre (3) av fem (5) på skalan. 

 

4.5 Respondenternas uppfattning om varför det är få kvinnor inom IT-branschen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Varför tror du att det är få kvinnor inom IT-branschen? 
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För att ta reda på vad de som redan studerar inom IT tror är anledningen till kvinnors låga 

representation inom branschen fick respondenterna välja det alternativ som stämde bäst in på 

deras uppfattning. Majoriteten av de båda grupperna hade uppfattningen att det beror på att 

kvinnor underskattar sin egen förmåga. 

 

4.6 Respondenternas preferenser för framtida arbetsplats 
 

 

Figur 8 Vad är viktigt för dig vid val av arbetsplats? Välj max fem alternativ 

Av resultatet från samtliga respondenter kan vi se både likheter och skillnader mellan män och 

kvinnors preferenser. Enligt de kvinnliga respondenterna är utvecklingsmöjlighe ter, 

arbetsmiljö, utmanande arbetsuppgifter, karriärmöjligheter och att företaget arbetar med frågor 

som etik och CSR (socialt ansvarstagande) de viktigaste preferenserna. Männens resultat visar 

att utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö, utmanande arbete, hög lön och karriärmöjligheter är de 

viktigaste preferenserna vid val av arbetsgivare. 

 

4.7 Korstabuleringar 

Nedan följer två olika korstabuleringar där vi jämfört om det finns skillnader i kvinnors 

preferenser beroende på deras civilstatus och familjeförhållanden. 
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Figur 9 Vad är viktigt för dig vid val av arbetsplats? Välj max fem alternativ (kvinnor som är singlar, i 
förhållande, sambo och gifta) 

För att undersöka om det finns eventuella skillnader i preferenser mellan de kvinnliga 

respondenter som är singlar och de som har partner genomfördes en korstabulering. Resultatet 

från korstabuleringen visade att de tre främsta preferenserna för de båda grupperna var 

utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och utmanande arbetsuppgifter.  
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Figur 10 Vad är viktigt för dig vid val av arbetsplats? Välj max fem alternativ (kvinnor som har och 
inte har barn) 

Ytterligare en korstabulering genomfördes för att undersöka eventuella skillnader i preferenser 

mellan de kvinnliga respondenter som har barn och de som inte har barn. Resultatet visade att 

det finns vissa skillnader mellan de två grupperna. De kvinnor som har barn värderade närhet 

till hemmet, anställningstrygghet och arbetsmiljö högst, medan de kvinnliga respondenterna 

som inte har barn värderade utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och att få ta eget ansvar. 

Hänsyn bör dock tas till att de respondenter som har barn är väldigt få i jämförelse med de som 

inte har barn.  
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4.8 IT-arbete inom fordonsbranschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Vill du arbeta på ett företag som bara arbetar med IT eller kan du tänka dig att arbeta inom 
en IT-avdelning på vilket företag som helst? 

På frågan om respondenterna vill arbeta på ett företag som bara arbetar med IT eller om de 

kunde tänka sig arbeta på en IT-avdelning inom ett företag med annan verksamhet, svarade 

48,7% av de kvinnliga respondenterna att de inte spelade någon roll medan 14,7% svarade att 

de hade för lite information för att kunna göra ett val. Av de manliga respondenterna svarade 

21,7% att det inte spelade någon roll och 6,4% att de hade för lite information för att göra ett 

val. Majoriteten av de manliga respondenter som svarat övrigt på frågan har angett att de inte 

önskar arbeta inom IT i framtiden. 
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Figur 12 Vilka av följande ord beskriver din syn på arbete inom IT i fordonsbranschen? Välj max fem 
alternativ 

Avslutningsvis fick respondenterna välja fem alternativ som de ansåg beskrev deras syn på IT-

arbete inom fordonsbranschen bäst. De fem alternativ som majoriteten av de kvinnliga 

respondenterna valde var nyskapande, intellektuellt utmanande, spännande, abstrakt och svårt. 

De två främsta alternativen var de samma för både män och kvinnor men utöver nyskapande 

och intellektuellt utmanande förknippade de manliga respondenterna fordonsbranschen med 

hög status medan kvinnorna förknippade den med spännande.  

 

4.9 Respondenternas kommentarer till studien 

I slutet av studien fick respondenterna möjlighet att fritt kommentera något som de önskade 

bidra med till studien. En kommentar som stack ut bland de andra kom från en kvinnlig 

respondent och löd: 

”Kvinnor utesluts från både tekniska utbildningar och arbeten på många sätt bl.a. att det är 

väldigt mansdominerat och anpassat för män av män.” 
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5 Analys 

I följande kapitel kopplas studiens resultat samman med den teoretiska referensramen och vi 

analyserar likheter och skillnader mellan respondenternas svar.   

 

5.1 Preferenser vid val av arbetsplats 

Enligt Hakims (2006) preferensteori ingår de flesta kvinnor i vår studie i den första 

preferensgruppen. Denna grupp består av de kvinnor som är arbetsfokuserade och som inte har 

barn. Anledningen till att de flesta kvinnor i vår studie ingår i denna grupp är då de är singlar, 

inte har barn och att de studerar. Att de kvinnor som är singlar prioriterar 

utvecklingsmöjligheter, utmanande arbetsuppgifter och karriärmöjligheter kan förklaras av 

Hakims (2006) preferensteori om att individerna i den första preferensgruppen är 

prestationsorienterade och strävar efter kompetens. De andra två preferensgrupperna, de 

anpassningsbara och de familjecentrerade, visade sig vara svåra att identifiera bland 

respondenterna i vår studie. Detta då de troligen inte studerar på denna nivå och därmed inte 

ingår i vårt forskningsfält. 

 

Enligt Atfield och Purcells (2010) studie är vikten av flexibilitet mellan familje- och arbetsliv, 

en säker anställning på lång sikt och att det finns möjligheter till vidareutbildning de främsta 

preferenserna för kvinnor när de söker arbete. Vår studie visade däremot att de främsta 

preferenserna för kvinnor vid val av arbete är utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och 

utmanande arbetsuppgifter. Några förklaringar till varför vår studies resultat skiljer sig från 

Atfield och Purcells (2010) resultat kan vara att studierna är gjorda i olika länder och att 

respondenterna i vår studie var under utbildning inom IT. Då majoriteten av kvinnorna i vår 

studie var unga singlar kan det vara en av anledningarna till att de inte värderar flexibil itet 

mellan familje- och arbetsliv lika högt eftersom de kan antas att de kan vara mer flexibla i sitt 

privatliv.  

 

Arkhede et al. (2016) visar i sin studie att arbetsmiljö är viktigt för kvinnor när de värderar det 

arbete de redan har. I vår studie fann vi att arbetsmiljö även är en viktig preferens för både män 

och kvinnor när de ska välja arbetsplats. Dock har ämnet inte berörts alls i de tidigare studier 

kring preferenser vid val av arbetsplats som vi hittat. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
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arbetsmiljö inte varit ett alternativ att välja för respondenter i tidigare studier om preferenser 

för framtida arbetsplats. Det är även möjligt att kunskapen om hur exempelvis ergonomi, 

kollegor och säkerhet på arbetsplatsen påverkar individen fysiskt och psykiskt har ökat. Då att 

arbetsmiljö har blivit en viktigare fråga på arbetsplatser runt om i Sverige påverkar det 

arbetstagares preferenser när de väljer arbetsplats.  

 

Precis som kvinnorna, ansåg männen i vår studie att utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och 

utmanande arbetsuppgifter är de viktigaste faktorerna när de söker arbete. Detta motsäger 

Atfield och Purcells (2010) studie där de tre främsta preferenserna mellan kvinnor och män 

skiljde sig åt. I vår studie skiljde sig preferenserna mellan kvinnor och män åt först när vi ser 

på de faktorer som är värderade som fjärde och femte viktigast. För kvinnor var 

karriärmöjligheter och att företaget arbetar med frågor som etik och CSR viktigt, medan 

männen värderade hög lön och karriärmöjligheter. Intressant är att hög lön hamnar på en 

fjärdeplats för män medan det hamnar på en tiondeplats för kvinnor, med andra ord visar vår 

studie att kvinnor inte värderar hög lön lika mycket som män med samma utbildning, vilket till 

stor del är i linje med Atfield och Purcells (2010) studie. Att kvinnor inte prioriterar hög lön i 

samma utsträckning som män behöver dock inte betyda att den faktorn inte är viktig för 

kvinnorna, däremot verkar det finnas andra faktorer som väger tyngre och är viktigare när 

kvinnorna är tvungna att prioritera. 

 

För att få en djupare förståelse för kvinnornas preferenser vid val av arbete har vi gjort olika 

korstabuleringar. I den första korstabuleringen särskiljer vi de kvinnor som är singlar från de 

som har en partner. De tre främsta preferenserna var samma för de båda grupperna, dessa var 

utvecklingsmöjligheter, utmanande arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Därefter skiljde grupperna 

sig åt då de som var singlar värderade karriärmöjligheter och att företaget arbetar med frågor 

som etik och CSR högt när de söker arbete, medan kvinnor med partner värderade företagets 

produkter eller tjänster och att arbetsplatsen är jämställd mellan män och kvinnor. En möjlig 

förklaring till att det finns skillnader i preferenser beroende på civilstatus kan vara Frome et al.s 

(2006) teori om att de som har en partner tar på sig ett större ansvar i hushållet och därmed inte 

kan satsa lika mycket på sin karriär. Då de som är singlar i större utsträckning kan bestämma 

över sin egen tid leder det till att de kan ha större möjligheter att prioritera en karriär framför 
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de som har en partner och möjligen känner att de har ett ansvar för hushållet som de inte kan 

släppa. 

 

En annan korstabulering vi gjort är att jämföra preferenserna mellan de kvinnor som har barn 

och de som inte har barn. Då 96% av de kvinnliga respondenterna i vår studie inte har barn och 

endast 4% har barn blir det svårt att dra generella slutsatser om vilka preferenser de kvinnor 

som har barn prioriterar. De kvinnor som inte har barn prioriterade utvecklingsmöjlighe ter, 

arbetsmiljö och att få ta eget ansvar, medan de kvinnor som har barn prioriterade närhet till 

hemmet, anställningstrygghet och arbetsmiljö högt när de söker arbete. Att kvinnor med barn 

prioriterade närhet till hemmet kan förklaras med Panteli et al.s (1999) studie där det 

framkommer att kvinnor som har barn värderar arbetsplatsens geografiska placering högt. Det 

kan bero på att kvinnor som har barn i större utsträckning känner ett ansvar för hemmet och att 

när de kommer hem från sitt arbete börjar det som Frome et al. (2006) kallar för det andra 

arbetspasset. 

 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning kring vilka preferenser kvinnor utan barn har, dock 

kan anledningarna till att de skiljer sig från de som har barn kan vara flera. En möjlig förklaring 

kan vara att de kvinnor som inte har barn i större utsträckning kan fokusera på sig själva och 

därmed inte behöver prioritera faktorer som att ha nära till hemmet och flexibel arbetstid när de 

söker arbete. Ytterligare en förklaring kan vara att de som inte har barn lättare kan byta 

arbetsplats utan att det får konsekvenser för någon annan än dem själva, vilket gör att de 

exempelvis inte värderar anställningstrygghet som en av de viktigaste faktorerna. 

 

5.2 Preferenser för arbetsplatsens verksamhet 

Dyhre och Parment (2013) menar att industriföretag har svårt att attrahera ingenjörer på grund 

av att de hellre söker sig till konsultföretag än stora industrier. Likt Dyhre och Parments (2013) 

studie visar resultatet i vår studie att 36,6 % av männen ville arbeta på renodlade IT-företag, 

vilket konsultföretag skulle kunna ses som. Till skillnad från Dyhre och Parments (2013) studie 

svarade dock majoriteten (57,3%) av de kvinnliga respondenterna i vår studie att det inte spelar 

någon roll på vilket sorts företag de arbetar på och endast 9,4% av kvinnorna i vår studie ville 

arbeta på ett renodlat IT-företag. En möjlig förklaring till skillnaden mellan män och kvinnors 

svar i frågan kan finnas Atfield och Purcells (2010) studie där männen i större utsträckning var 
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villiga att flytta för att satsa på en karriär. Även i vår studie var fler män än kvinnor villiga att 

flytta vilket kan skapa större möjligheter för dem att välja arbetsplats. Individers vilja att flytta 

för att få arbete skulle kunna skapa större jobbmöjligheter då de kan anpassa sig efter arbetets 

geografiska placering. Konsekvenserna för de som inte är villiga att flytta för att få arbete skulle 

kunna innebära att möjligheterna att välja arbetsplats inte är lika stora som för de som är villiga 

att flytta. Då färre kvinnor än män i vår studie kan tänka sig att flytta kan det vara en av 

anledningarna till varför kvinnor svarar att det inte spelar någon roll var de arbetar.  

 

5.3 Underskattning av egen teknisk förmåga 

En annan anledning till varför kvinnor anser att det inte spelar någon roll på vilket sorts företag 

de arbetar på, kan vara att de underskattar sin egna tekniska förmåga. 44% av kvinnorna i vår 

studie upplever att deras tekniska förmåga är sämre än sina klasskompisars, vilket är i linje med 

både Henwoods (2000) och Frome et al.s (2006) tidigare studier. Kvinnors underskattning av 

sin egna tekniska förmåga kan vara en möjlig orsak till varför så stor del av kvinnorna i vår 

studie svarade att det inte spelar någon roll på vilket sorts företag de arbetar. Det kan vara så 

att de som underskattar sin egen förmåga även har ett sämre självförtroende vilket kan göra att 

de inte känner sig tillräckligt självsäkra för att våga ta ställning till inom vilken sorts verksamhet 

de vill arbeta. Dock visar resultatet från vår studie även att en större andel kvinnor än män 

uppskattar att de har en bättre teknisk förmåga än sina klasskompisar. Detta var inte i linje med 

det resultat vi förväntat oss och det visar på att kvinnor inte enbart underskattar sin egen 

förmåga. 

 

Henwoods (2000) studie visar att kvinnors underskattning av sin egna förmåga och kompetens 

är en av anledningarna till dess låga representation inom IT-branschen. Att kvinnor underskattar 

sin tekniska förmåga skulle även kunna påverka i vilken utsträckning de söker sig till IT-

branschen från första början. En förklaring till varför kvinnor i vår studie underskattar sin 

tekniska förmåga kan vara Berners (2003) teori som hävdar att kvinnor avstår från teknik för 

att det förknippas med att vara manligt och för att teknik anses vara en symbol för vad kvinnor 

inte är. Det är möjligt att kvinnor påverkas av de sociala tillskrivningar som finns om vad som 

anses kvinnligt respektive manligt och därmed får en uppfattning av att deras kompetens inte 

sträcker sig till det tekniska området. Samhällets bild av att teknik anses manligt kan alltså vara 

anledningen till att kvinnor underskattar sin tekniska förmåga. 
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5.4 Vikten av sociala katalysatorer vid val av arbetsplats 

En möjlig förklaring till varför IT-branschen är könssegregerad och bristen på kvinnor inom 

branschen kan vara avsaknaden av sociala katalysatorer. Resultatet av vår studie visade att likt 

Davies och Mathieus (2005) undersökning, spelar sociala katalysatorer roll för om kvinnor 

söker sig till en arbetsplats eller inte. Det är i större utsträckning viktigare för kvinnor än för 

män att det redan finns andra personer av samma kön på arbetsplatsen för att de ska söka sig 

dit. Davies och Mathieu (2005) menar även att när en kvinna slutar inom en organisation så 

tappar organisationen både arbetskraft och dragningskraft. Vår studie visade att chanserna för 

att fler kvinnor söker sig till en arbetsplats ökar om det redan finns kvinnor inom verksamheten 

vilket stärker Davies och Mathieus (2005) teori, trots att studierna är gjorda inom olika länder. 

Alltså kan en av anledningarna till att det är få kvinnor inom IT-branschen vara avsaknaden av 

kvinnor på arbetsplatser, vilket kan leda till ytterligare könssegregering på den svenska 

arbetsmarknaden.  

 

5.5 Synen på IT-arbete inom fordonsbranschen 

För att ta reda på varför det är få kvinnor inom IT i fordonsbranschen fick respondenterna i vår 

studie rangordna vilka ord de förknippade med branschen. Resultatet visade att kvinnor 

uppfattar branschen som nyskapande, intellektuellt utmanande och spännande, vilket inte var i 

linje med våra förväntningar på resultatet. Trots att vår studie riktar sig mot fordonsbranschen 

förväntade vi oss att resultatet skulle vara i linje med Insight Intelligences (2015) resultat om 

att kvinnors generella uppfattning att IT-branschen är tråkig, nördig och komplicerad. 

 

Skillnaderna i resultatet mellan vår studie och Insight Intelligences (2015) undersökning kan 

bero på att våra respondenter studerar inom IT och är insatta i vad ett arbete inom branschen 

kan innebära. Respondenterna i Insight Intelligences (2015) studie bestod av kvinnor med olika 

arbeten och utbildningar, vilket kan göra att deras syn på arbete inom IT påverkas av flera 

orsaker som exempelvis fördomar och bristande kunskap. Att respondenterna i Insight 

Intelligences (2015) studie anser att IT-branschen är grabbig kan tolkas som att det upplevs som 

mindre jämställt eftersom jämställda arbetsplatser troligen inte associeras mer med ett kön än 

det andra. Det var även få kvinnor i vår studie som svarade att de förknippar fordonsbranschen 

med jämställt mellan kvinnor och män. Detta leder oss till antagandet att kvinnorna i vår studie 

har samma upplevelse som kvinnorna i Insight Intelligences (2015) studie trots att de är två 

olika branscher. En förklaring till de olika studiernas resultat kan vara Panteli et al.s (1999) 
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undersökning om att tekniska områden associeras med manlig kultur och präglas av manlig 

dominans. En kommentar från en av de kvinnliga respondenterna i vår enkät löd; 

“Kvinnor utesluts från både tekniska utbildningar och arbeten på många sätt bl.a. att det är 

väldigt mansdominerat och anpassat för män av män.”   

Respondentens svar indikerar att kvinnors upplevelse av teknik kan vara i linje med Berners 

(2003) teori om att teknik är konstruerat av män för män även. Trots att det endast är en 

respondents kommentar ger det oss anledning att tro att det fortfarande finns fördomar om 

kvinnors relation till teknik. Det stärker även bilden som Miller och Haywards (2006) studie 

ger av de yrkesmässiga könsstereotyper som finns och som påverkar i vilken utsträckning 

kvinnor söker sig till tekniska yrken. Fördomar om teknik och bilden av att det är manligt kan 

alltså vara en anledning till bristen på kvinnor inom branschen. 
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6 Slutsatser 

I följande kapitel redogör vi för de slutsatser vi drar utifrån analysen av empirin. En modell 

presenteras för att ge en bild av de samband vi kan se mellan olika faktorer som påverkar 

bristen på kvinnor som arbetar med IT inom fordonsbranschen. Kapitlet avslutas med förslag 

till vidare forskning och kritik till den gjorda studien. 

 

6.1 Studiens slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka varför det är en brist på kvinnor som arbetar med IT inom 

fordonsbranschen. För att ta reda på detta undersökte vi vilka skillnader det finns mellan 

kvinnliga och manliga IT-studenters preferenser vid val av arbetsplats samt om det finns 

skillnader mellan de båda könens uppfattning om fordonsbranschen. Inledningsvis tydde 

tidigare forskning på att skillnader mellan män och kvinnors preferenser var anledningen till 

bristen på kvinnor som arbetar med IT inom fordonsbranschen. Dock fann vi att kvinnor och 

mäns preferenser vid val av arbetsplats är snarlika och att det som främst skiljer dem åt är att 

män prioriterar hög lön och att kvinnor prioriterar att företaget arbetar med frågor som etik och 

CSR. Något som inte synts till i tidigare studier med som vi vill belysa är att arbetsmiljö visade 

sig vara en av de viktigaste preferenserna för både de kvinnliga och manliga studenterna. Detta 

resultat kan organisationer använda sig utav för att attrahera både manliga och kvinnliga IT-

studenter till sin verksamhet. Genom att på olika sätt förmedla arbetsplatsens arbetsmiljö till 

potentiella medarbetare kan organisationer därmed öka jämställdheten inom verksamheten. 

 

Vi fann avvikelser från tidigare forskning om fördomar kring IT-branschen, då vår studie visar 

att män och kvinnor har i princip samma uppfattning om såväl IT som fordonsbranschen. Det 

visade sig även att kvinnor har en mer positiv syn på IT-arbete inom fordonsbranschen än vad 

tidigare forskning indikerar, vilket tyder på att uttalade fördomar om kvinnor och IT inte 

existerar i lika stor utsträckning inom fordonsbranschen. Baserat på studiens resultat är det inte 

endast skillnaden mellan kvinnliga och manliga IT-studenters preferenser som är grunder till 

bristen på kvinnor som arbetar med IT inom fordonsbranschen. Det är snarare 

könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden som är anledningen till att kvinnor och 

män har olika preferenser, att det finns en brist på sociala katalysatorer på arbetsplatser samt att 

kvinnor underskattar sin egen tekniska förmåga. Könssegregeringen och föreställningen om 

vilket kön som bör utföra vilket arbete påverkar både kvinnor och mäns preferenser vid val av 
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arbete. Att teknik anses manligt och att hushållssysslor i större utsträckning förknippas med 

kvinnligt påverkar vad som är viktigt för respektive kön när de söker arbete.  För att tydligt visa 

sambanden mellan hur vi tolkar att de olika delarna påverkar bristen på kvinnor som arbetar 

med IT inom fordonsbranschen har vi gjort en modell (Figur 13).  

 

Figur 13 Könssegregeringens påverkan på andelen kvinnor som arbetar med IT inom fordonsbranschen  

Bilden av vilka yrken som upplevs kvinnliga och manliga leder till att få kvinnor söker sig till 

IT-arbeten inom fordonsbranschen, vilket i sin tur gör att det finns en brist på sociala 

katalysatorer. Bristen på sociala katalysatorer leder till att färre kvinnor söker sig till 

verksamheten, vilket påverkar hur jämställt det är mellan män och kvinnor. Eftersom kvinnorna 

i vår studie ansåg att jämställdhet var en viktig faktor vid val av arbetsplats kan bristen på 

jämställdhet leda till att färre kvinnor söker sig till mansdominerade yrken, som exempelvis IT-

branschen. Då teknik anses vara manligt kan detta påverka i vilken utsträckning kvinnor tar del 

av tekniken vilket kan leda till att de får ett sämre självförtroende och därmed underskattar sin 

tekniska förmåga.  
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Sammanfattningsvis visar resultatet från vår studie att kvinnor och män har relativt lika 

preferenser vid val av arbetsgivare samt att både kvinnor och män har i princip samma syn på 

IT-arbete inom fordonsbranschen. Vidare verkar inte kvinnor ha de negativa fördomar som 

tidigare studier visar och det verkar snarare vara könssegregeringen på den svenska 

arbetsmarknaden som är anledningen till att det finns få kvinnor som arbetar inom IT i 

fordonsbranschen. Det är alltså inte endast skillnaden mellan kvinnliga och manliga IT-

studenters preferenser vidd val av arbetsplats som är grunden till att det är få kvinnor som 

arbetar med IT inom fordonsbranschen, utan det är endast en del av flera faktorer som påverkar 

vilken bransch kvinnliga IT-studenter väljer att arbeta inom. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Resultatet av vår studie visar att arbetsmiljö är en viktig preferens för både kvinnor och män 

när de söker arbete, vilket de tidigare studierna vi tagit del av inte har belyst. Därmed uppmanar 

vi till vidare forskning om varför arbetsmiljö har blivit en viktig fråga vid val av arbetsplats och 

hur viktigt det är med bra arbetsmiljö. En annan aspekt kan vara att testa vår slutsats och 

undersöka i vilken utsträckning könssegregering faktiskt påverkar individers preferenser vid 

val av arbetsplats. Att fler kvinnor än män uppskattade sin egen tekniska förmåga som bättre 

än sina klasskompisars var ett resultat vi inte förväntat oss att få och vidare forskning om både 

kvinnor och mäns uppskattade förmåga hade troligen lett till djupare förståelse för detta resultat. 

Vi vill även belysa att det kan finnas ytterligare preferenser som vi inte undersökt i vår studie, 

men som kan vara intressanta för framtida forskning. För att få en djupare förståelse för varför 

kvinnor inte söker sig till IT-arbeten inom fordonsbranschen kan dessa preferenser vara 

intressanta att undersöka. 

 

6.3 Kritik mot studie 

Den kritik vi kan rikta mot vår studie är bland annat att det kan finnas fler faktorer som påverkar 

individers preferenser vid val av arbetsplats än de vi har valt att belysa. Studiens omfattning 

gav dock inte möjlighet att undersöka fler preferenser och därmed gjordes medvetna val i 

anslutning till den teoretiska referensramen. Vidare kan användandet av begreppet IT anses 

otydligt i enkätundersökningen. Detta var dock ett medvetet val då det inte var vår avsikt att 

styra respondenternas svar, vilket en förklaring kunde ha gjort. Avslutningsvis kan kritik riktas 
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mot vår slutsats där vi anser att könssegregering är anledningen till bristen på kvinnor som 

arbetar med IT inom fordonsbranschen. Vi är medvetna om att alla val en individ gör inte 

nödvändigtvis påverkas av den könssegregerade arbetsmarknaden utan att även den fria viljan 

kan styra individens val. 

 

6.4 Etiska och samhälleliga aspekter 

En samhällelig aspekt inom det ämne vi undersökt är att studiens resultat bidrar till ökad 

kunskap och medvetenhet om kvinnors relation till teknik och vad som är viktigt för dem vid 

val av arbetsplats. Studien öppnar även upp för diskussion kring fördomar om vad som anses 

manligt respektive kvinnligt. En jämställd arbetsplats till ett kreativt klimat och ökad kompetens 

och det bör därmed vara i samhällets intresse att organisationer inom mansdominerade 

branscher är medvetna om vad som attraherar kvinnliga studenter. 

  

En möjlig förklaring till varför organisationer inom fordonsindustrin har svårt att rekrytera 

kvinnliga IT-studenter kan vara att de påverkas av sociala strukturer och samhällets bild av att 

teknik är manligt. Det är möjligt att de särskiljer kvinnliga och manliga IT-studenter från 

varandra, trots att deras preferenser vid val av arbetsplats är snarlika. Om organisationer utgår 

från att män och kvinnor har olika preferenser vid val av arbetsplats kan de omedvetet utesluta 

en av grupperna. Reklam som är riktad till kvinnor kan upplevas som ett försök till kvotering 

och kan få en motsatt effekt än vad organisationen hoppats på. Organisationer kan istället 

fokusera på att framhäva de faktorer inom organisationen som både män och kvinnor prioriterar 

när de väljer arbetsplats. 

  

Då vissa faktorer, utöver preferenser vid val av arbetsplats, är viktigare för kvinnor än för män 

kan organisationer arbeta på olika sätt för att förmedla till kvinnliga IT-studenter att det som 

kvinna går att arbeta, trivas och utvecklas inom mansdominerade branscher. 

 

6.5 Praktiska implikationer 
Studiens resultat kan användas av organisationer som önskar attrahera fler kvinnliga IT-

studenter till sin verksamhet. Med en djupare förståelse för vad som är viktigt för deras val av 

arbetsplats kan organisationer arbeta med strategier för vad och hur de ska förmedla information 
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till potentiella arbetstagare. Då vår studie bland annat visar att arbetsmiljö är viktigt för 

kvinnliga IT-studenter kan det vara en viktig faktor för organisationer att arbeta med i sin 

marknadsföring.  

  

Likt tidigare forskning visar vår studie att det är viktigare för kvinnor än för män att det finns 

en social katalysator på arbetsplatsen för att de ska söka sig dit. Organisationer kan ta tillvara 

på detta genom att exempelvis både kvinnliga och manliga ambassadörer är med på 

arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter så att kvinnliga IT-studenter inte förknippar 

organisationen med manlig dominans. Det kan även vara viktigt att lyfta kvinnor som arbetar 

inom organisationen för att ytterligare stärka bilden av att både kvinnor och män har en viktig 

roll inom verksamheten. 
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8 Bilagor 

8.1 Missivbrev 
Hej, 

Vi är två studenter som skriver ett examensarbete inom företagsekonomi på Högskolan i 

Skövde och vårt valda ämne är kvinnor och IT. Vi hoppas att du som utbildar dig inom IT vill 

hjälpa oss genom att besvara vår enkät. Enkäten består av frågor som tar cirka fem minuter att 

besvara.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas för vår studie.   

Inga enskilda personer som deltar i studien kommer att kunna identifieras och du kan när som 

helst välja att avbryta ditt deltagande. Studiens resultat kommer att göras tillgängligt på DiVA. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Westerlund  

johannawesterlund@outlook.com 

 

Julia Franzén  

julia.franzen91@hotmail.com  

 

Christer Thörnqvist (Universitetslektor, handledare)  

christer.thornqvist@his.se  
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8.2 Enkätundersökning 
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8.3 Individuella reflektioner 

 

Julia Franzén 

Vi började vårt samarbete med industriföretaget inom fordonsbranschen på grund av att 

Johanna hade en familjevän som arbetar där. Vi tog kontakt med företaget och en HR-chef som 

förklarade sin uppfattning om vad dennes avdelning hade för problem. Hen belyste att 

avledningen har svårt att rekrytera personal, framförallt ur en mångfaldssynpunkt. Kvinnor, 

invandrare och individer med funktionshinder var personer som var lågt representerade på 

avdelningen och som HR-chefen ville nå ut till. Den grupp vi ansåg var lättast att urskilja var 

kvinnor och vi kom tillsammans överens om att det var studerande kvinnor, som ännu inte 

kommit ut i arbetslivet, vi ville studera.  

 

Inledningsvis var vår utgångspunkt för studien både Employer Branding och kvinnliga 

studenters preferenser men efter ett seminarie med vår examinator kom vi fram till att byta 

vinkel på arbetet. Delen om Employer Branding togs bort och fokus för arbetet blev istället vad 

kvinnliga IT-studenter söker när de väljer arbetsplats. Valet att ta bort Employer Branding, 

vilket var den största delen av vår teoretiska referensram, gjorde att vi fick börja om från början 

och leta nya källor och teorier. Jag tycker dock att det var rätt val och att vi haft lättare att arbeta 

utifrån den nya infallsvinkeln. 

 

Att vi fick en kontaktperson på industriföretaget, som har hjälpt oss både med arbetet och annat, 

tror jag var avgörande för valet av ämne. Hade inte HR-chefen förklarat problematiken på 

avdelningen och hjälpt oss välja vilka utbildningar och lärosäten vi skulle avgränsa oss till så 

hade vi nog inte haft samma arbete idag. HR-chefen har även erbjudit oss, och sedan hjälpt oss, 

att sätta upp möten med olika avdelningar inom företaget för att ge oss en djupare förståelse för 

hur företaget fungerar. Detta är något vi uppskattar oerhört mycket då det visar hur engagerad 

hon varit och det har gett oss en ny bild av vad industriföretaget och dess verksamhet innebär, 

för även vi hade inledningsvis vissa fördomar om organisationen.  

 

Jag tycker att arbetet mellan mig och Johanna har fungerat bra och att vi, trots vissa motgångar, 

har samarbetat bra ihop. Självklart har det förekommit tillfällen då vi har haft olika åsikter men 
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efter argumentation och kompromisser tror jag att vi båda har blivit nöjda. Vi verkar ha likande 

syn på hur vi ville att arbetet skulle se ut och hur vi skulle nå dit, vilket gjorde vårt samarbete 

lättare. Jag upplever att vi båda har varit förstående och accepterande mot den andre ifall den 

skulle bli sen eller om den behövt arbeta då vi skulle träffats. Vi har hela tiden kunnat planera 

ihop och varit anpassningsbara vilket gjort att vi båda kunnat arbeta samtidigt som vi skrivit 

arbetet.  

 

De största utmaningarna under detta arbete tror jag har varit att hela tiden arbeta självständ igt, 

till skillnad mot tidigare kurser. Tidigare har vi varit vana vid att gå på föreläsningar och att på 

något sätt bli styrda i hur vår skoldag ska se ut. Att helt plötsligt få friheten att lägga upp schemat 

själva var i början lite ovant men jag tycker att vi har löst det bra och vi har hela tiden legat bra 

till med vårt arbete. Det bästa med att skriva detta arbete har varit att få en inblick i vilka 

problem som kan finnas på stora företag och hur svårt det kan vara att hitta lösningar på dessa 

problem. Det har även varit väldigt roligt och utvecklande att under en längre tid, tillsammans 

med en annan person, bestämma helt själva om vad vi vill lära oss mer om. 
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Johanna Westerlund 

Jag tycker att arbetet med uppsatsen har varit roligt, intressant och lärorikt. Jag och min 

skrivpartner har arbetat bra tillsammans då vi haft högt i tak och diskuterat våra olika tankar 

och idéer som till slut lett fram till ett resultat som vi båda är stolta över. Till en början var vi 

intresserade av att skriva om Employer Branding kopplat till mångfald och tog kontakt med en 

HR-avdelning på ett industriföretag inom fordonsbranschen med förhoppning om att kunna 

utföra en fallstudie inom ämnet. Det visade sig att avdelningen hade svårt att rekrytera kvinnor 

till befattningar inom IT och vi påbörjade vårt arbete med att undersöka vad ett företag kan göra 

för att attrahera fler kvinnor inom IT till sin verksamhet.  

 

Efter samråd med vår examinator Thomas Andersson, och möten med vår kontaktperson på 

industriföretaget, ändrade vi efter några veckor vår utgångspunkt från att undersöka vad 

organisationen kan göra för att attrahera fler kvinnor inom IT, till att istället undersöka vilka 

preferenser som attraherar studerande kvinnor inom ämnet. I samband med det valde vi att 

bortse från Employer Branding och istället fokusera på om skillnader mellan män och kvinnors 

preferenser vid val av arbetsplats kunde vara anledningen till den låga andelen kvinnor inom 

IT. Detta innebar att vi fick arbeta med vår teoretiska referensram på nytt och utforma den på 

ett annat sätt. Trots att vi fick arbeta under tidspress blev detta inte ett stort problem då 

ämnesområdet fortfarande intresserade oss och var spännande att läsa om. När jag i efterhand 

reflekterar över detta slår det mig att det kan ha varit bra och utvecklande för oss att behöva 

tänka om och lösa problemet, då min uppfattning är att liknande situationer i arbetslivet sker 

dagligen. 

 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod, vilket föll oss naturligt då vi ville få ett resultat 

som kunde ge en generell bild av både män och kvinnors preferenser samt dess uppfattning om 

fordonsbranschen. Det svåra med att utforma enkäten var att göra frågorna så tydliga som 

möjligt för att respondenterna skulle förstå vad vi frågade efter och för att vi skulle kunna göra 

relevanta jämföranden som kunde ge ett resultat. Vi vände och vred på varenda fråga för att 

formulera oss så tydligt som möjligt vilket syns i vårt resultat där vi både kan se likheter och 

skillnader mellan män och kvinnors preferenser. Jag tycker även att det är roligt att vi fann 

skillnader från tidigare forskning vilket innebär att vår studie bidrar med ett ytterligare 

perspektiv på kvinnors relation till IT.  
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Jag tycker att samarbetet med HR-chefen på industriföretaget har varit en stor tillgång för oss. 

Trots att vi inte undersökt frågan ur organisationens perspektiv, har samarbetet gett oss en ökad 

förståelse för hur stora industriföretag kan arbeta för en ökad mångfald inom verksamhe ten. 

Vår kontaktperson på företaget har varit engagerad och hjälpsam, svarat på frågor och satt oss 

i kontakt med övriga avdelningar inom företaget för att ge oss en så bred bild av 

jämställdhetsarbetet som möjligt. Vi fick exempelvis träffa en person från en annan avdelning 

där de kommit längre med jämställdhetsarbetet mellan kvinnor och män, vilket gav oss 

möjlighet att jämföra olika processer och förstå sambanden mellan olika handlingar och utfall. 

 

Utöver det egna intresset för skillnader mellan män och kvinnors preferenser vid val av arbete, 

har det varit motiverande att studera ett ämne som flera organisationer skulle kunna dra nytta 

av. Den verklighetsbaserade förankringen i vår uppsats har bidragit till känslan av att arbetet 

varit ytterligare meningsfullt. Det ämnesområde vi dock skrivit om har varit utmanande då 

varken jag eller min skrivpartner har förkunskaper inom IT. Samtidigt har det varit spännande 

eftersom jämställdhet mellan män och kvinnor är en viktig fråga för oss båda.  

 

Avslutningsvis upplever jag att jag lärt mig att arbeta självständigt och att styra över min egen 

tid för att nå uppsatta mål. Jag har lärt mig mer om arbetet kring jämställdhet och att arbeta tätt 

ihop med en annan person. Samarbetet med min skrivpartner har fungerat bra, det har varit 

viktigt för oss båda att få komma till tals vilket har lett till flertalet långa och intressanta 

diskussioner där vi slutligen tagit gemensamma beslut. En av flera lärdomar jag tar med mig 

från arbetet med uppsatsen är att jag utvecklats mycket i att uttala mig både i tal och skrift.  

 


