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Abstract 

The aim of this study is to examine the conditions for participation in women's networks for 

the members of the Geek Girl Meetup network, to expose the members' perceptions of the IT 

industry and to highlight the network's impact on women's situation in the IT industry. The 

empirical material consists of interviews and a survey. The interviews were carried out with 

the network leaders for a better understanding of the network structure and why it exists. The 

survey completed by the members illuminates how the members perceive the networks func-

tion in the IT industry and what kind of an impact the network has on the members and if it 

has any at all. The result of the study shows that participation in networks like Geek Girl 

Meetup can be a model for promoting gender equality and improving conditions for women in 

the IT industry. However, the study does not clearly show whether being a member of the 

Geek Girl Meetup network has any effect on other women to start training or career in IT, or 

that this would promote a certain influx of women into IT-related occupations. The essay 

concludes that a direct impact of the women's network Geek Girl Meetup on IT industry can 

not be verified but it has a positive impact on the members. 

 

 

Nyckelord: IT-kvinnor, IT-nätverk, jämställdhet, teknik, IT-branschen 

  



 

Förord 

Tack till Minna Räsänen för hennes engagemang och stöd. Hennes handledning har varit 

ovärderlig. 

 

Tack till alla underbara Geek Girl Meetup medlemmar som har ställt upp för intervjuer och 

besvarat enkäten. Deras värdefulla och utförliga svar gav studien nya infallsvinklar och per-

spektiv. 

 

Tack också Cora Neuhofer som har korrekturläst texten och kommit med värdefulla syn-

punkter. 



 

Innehållsförteckning 
1	   Inledning ..................................................................................................................................... 5	  

1.1	   Uppsatsens disposition ........................................................................................................ 6	  
1.2	   Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 7	  
1.3	   Bakgrund ............................................................................................................................. 7	  

1.3.1	   Geek Girl Meetup ......................................................................................................... 8	  
1.4	   Problemområdets relevans ................................................................................................... 9	  
1.5	   Begreppsdefinitioner ......................................................................................................... 11	  
1.6	   Avgränsningar ................................................................................................................... 12	  

2	   Teori .......................................................................................................................................... 13	  
2.1	   Modellinlärning ................................................................................................................. 14	  
2.2	   Genusforskning .................................................................................................................. 15	  

2.2.1	   Genussystem .............................................................................................................. 15	  
2.2.2	   Genuskontrakt ............................................................................................................ 17	  

3	   Metod ........................................................................................................................................ 18	  
3.1	   Intervju och enkät .............................................................................................................. 18	  
3.2	   Urval och målgrupp ........................................................................................................... 19	  
3.3	   Reliabilitet och validitet ..................................................................................................... 20	  

3.3.1	   Reliabilitet .................................................................................................................. 20	  
3.3.2	   Validitet ...................................................................................................................... 21	  

3.4	   Etisk förhållning ................................................................................................................ 21	  

4	   Resultat ...................................................................................................................................... 23	  
4.1	   Intervju med informanterna ............................................................................................... 23	  

4.1.1	   Vad är Geek Girl Meetup? ......................................................................................... 23	  
4.1.2	   Vad gör Geek Girl Meetup och vad är syftet med nätverket? ................................... 24	  
4.1.3	   Vilken målgrupp har Geek Girl Meetup? .................................................................. 24	  

4.2	   Resultat av enkätformulär .................................................................................................. 25	  
4.2.1	   Medlemmarnas huvudsakliga uppfattning om antalet kvinnor och män i IT-
branschen ................................................................................................................................ 25	  
4.2.2	   Är det viktigt att få in flera kvinnor i IT-branschen? ................................................. 25	  
4.2.3	   Är det utmanade att välja en IT-karriär som kvinna? ................................................ 27	  
4.2.4	   Påverkas IT-karriären av att vara kvinna? Är det en fördel eller nackdel att man är 
kvinna i denna bransch? ......................................................................................................... 28	  
4.2.5	   Hittar kvinnorna förebilder genom att vara medlemmar i Geek Girl Meetup? ......... 30	  
4.2.6	   Har kvinnorna själva blivit inspirerade till att göra någonting för att förbättra 
kvinnornas situation i IT-branschen? ..................................................................................... 31	  
4.2.7	   Har kvinnorna lyckats utöka deras nätverk genom att vara medlemmar i GGM? ..... 32	  
4.2.8	   Är det viktigt att sådana nätverk som Geek Girl Meetup finns? ................................ 33	  

5	   Analys och diskussion ............................................................................................................... 35	  
5.1	   Modellinlärning ................................................................................................................. 35	  
5.2	   Genusperspektiv ................................................................................................................ 37	  

6	   Slutsatser ................................................................................................................................... 41	  

7	   Källförteckning ......................................................................................................................... 43	  

8	   Bilagor ....................................................................................................................................... 46	  



 5 

1 Inledning 

Under min studietid på Södertörns högskola har det ofta förekommit diskussioner i olika 

sammanhang om att antalet kvinnor i IT-branschen är påtagligt liten. Olika personer yttrade 

olika uppfattningar om vad detta beror på. Nu när min studietid börjar närma sig slutet och jag 

siktar på att vara verksam kvinna i ett mansdominerat yrke har det blivit aktuellt att jag intres-

serar mig mer om villkoren som kommer att vara gällande i branschen. Valet av ämne för 

denna uppsats bygger på denna nyfikenhet och nödvändighet.  

 

För några månader sedan kom jag i kontakt med Geek Girl Meetup, ett nätverk exklusivt för 

kvinnor, som jag inte kände till sedan tidigare. Mötet med nätverket har varit överraskande 

och inspirerande på många olika sätt, inte minst genom att se att det finns många kvalificerade 

kvinnor som arbetar med IT. Nätverket skapades år 2006 och har idag flera hundra kvinnliga 

medlemmar inte bara i Stockholm utan även i andra städer i Sverige, Danmark och Mexiko. 

Nätverkets primära syfte är att hjälpa kvinnor att utöka sina nätverk, skapa förebilder och sist 

men inte minst att bidra till kunskapsutväxling.  

 

Både jag och andra kvinnor jag har pratat med och som väljer att jobba inom IT-branschen 

känner en viss oro över skillnaden på antalet kvinnor och män i denna bransch och på vilket 

sätt den kan påverka en framtidskarriär. Det är inte alltid lätt att vara minoritet och det vet jag 

av egen erfarenhet, därför valde att undersöka det kvinnliga nätverket Geek Girl Meetup som 

”Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare be-

släktat med verklig handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i underordning och 

tillhör den passiva kategorin snarare än den aktiva. Så är också fallet med två 

ingredienser som konstituerar vår livsprincip – det rationella och det irration-

ella. Det rationella som tillhör själen och förståndet är maskulint, det irration-

ella, känslans område feminint. Själen tillhör ett överlägsnare släkte än känslan, 

liksom mannen gentemot kvinnan.” 

Philus från Alexandria ca 100 E. KR. 
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aktivt jobbar med att hjälpa andra kvinnor att välja en IT karriär eller en teknikrelaterad ut-

bildning, att uppmuntra kvinnor att jobba i denna yrkesgren och att bringa jämställdhet i IT-

branschen, samt att motarbeta den låga andelen kvinnor i detta yrke.  

 Uppsatsens disposition 1.1

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet utgörs av Inledning som följs av  Teori, 

Metod, Resultat, Analys och diskussion samt Slutsats. 

Det första kapitlet, Inledning, ska ge läsaren en introduktion om vad studien kommer att 

handla om, syftet med uppsatsen och frågeställningarna som kommer att besvaras samt en 

bakgrundsstudie som ger förståelse för de förhållanden som råder i dag i IT-branschen från ett 

jämställdhetsperspektiv. Ett antal begrepp som uppsatsen tar upp kommer också att förklaras 

och definieras samt en bakgrundshistoria ges till Geek Girl Meetup nätverket för att ge en 

tydlig inblick i deras organisation. 

 

I kapitlet Teori presenteras uppsatsens teoretiska förankring. I detta kapitel tas upp de teorier 

som anses relevanta och lämpliga för ämnet. De kommer att återspeglas i analysdelen där de 

anknyts till resultatet.  

 

I kapitlet Metod presenteras undersökningens metodologiska angreppssätt presenteras och hur 

empirin har samlats in samt det hermeneutiska perspektiv som anses vara passande för studi-

ens syfte.  

 

I kapitlet Resultat presenteras det insamlade materialet, både från intervjuerna och enkäten 

som ligger till grund för analysdelen. Resultatet presenteras i form av löpandetext och dia-

gram med tillhörande förklaringar. 

  

I kapitlet Analys och diskussion görs en utvärdering av respondenternas svar och berättelser i 

relation till den teoretiska ramen samt de artiklar som direkt relaterar till jämställdhet, genus 

och kvinnliga nätverk.  

 

I sista kapitlet, Slutsats, sammanfattas och diskuteras undersökningen. 
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 Syfte och frågeställning 1.2

Syftet med studien är att undersöka nätverket Geek Girl Meetup medlemmarnas uppfattningar 

om IT-branschen och att synliggöra nätverkets inverkan på kvinnornas situation i  

IT-branschen. 

 

• Hur beskriver medlemmarna i Geek Girl Meetup deras yrkessituation i IT-branschen? 

• Hur uppfattar medlemmarna i Geek Girl Meetup nätverkets funktion i IT-branschen? 

 Bakgrund 1.3

Teknik och IT-branschen anses fortfarande som en mansdominerat bransch men situationen 

förbättras ständigt. Jämställdhet inom IT-branschen är mycket omtalad och andelen kvinnor är 

mycket lägre än män. Statistiken från Statistiska centralbyrån i publikationen På tal om kvin-

nor och män visar att bland ungdomar avgångna från gymnasieskolan 2008-09 från teknik-

programmet var 18 % tjejer och 82 % killar. I samma publikation anges könsfördelningen 

bland examinerade inom teknik på grundnivå och avancerad nivå i högskolan var 30 % kvin-

nor och 70 % män. Könsfördelningen bland examinerade från kvalificerad yrkesutbildning 

inom Data/IT som avslutade sin utbildning år 2009 var 18 % kvinnor och 82 % män. Bland de 

30 största yrkena i samma publikation nämns systemerare och programmerare där fördelning-

en ligger på 20 % kvinnor och 80 % män, samt datatekniker med en andel av 30 % kvinnor 

och 70 % män (Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställd-

het 2010, s. 29, 31, 32).  

 

År 2000 skrev Tina Linnakivi en rapport på uppdrag av JämIT, rådet för jämställdhetsfrågor 

som rör transport och IT-tjänster. Rapporten var en kartläggning med huvudsyftet ”att synlig-

göra eventuella skillnader som finns mellan mäns och kvinnors inställning till IT”. Linnakivis 

kartläggning omfattar situationen från 2000 och tre år bakåt i tiden och hon skriver samman-

fattningsvis att kvinnorna utgjorde endast en femte del av de anställda i börsnoterade IT-

företag och att männen besatt 95 % av chefsjobben i dessa företag samt att bristen på kvinnor 

i IT-branschen hotade jämställdheten i hela samhället på grund av det genombrott IT hade. 

Linnakivis skriver i rapporten ”Projekt från datatekniskt basår” att ”teknologin har kommit att 

konstrueras och ses som manligt, vilket utesluter kvinnor som då inte heller söker sig till den 
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utan undviker den” (NyIng rapport 12 1999, s. 25). Idag, tio år senare tas samma jämställd-

hetsfråga upp vid konferensen Jämställdhet IT, arrangerat av Tillväxtverket i samarbete med 

Näringsdepartementet den 8 december 2010 där Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister talar 

för en mer jämställd IT-bransch. Hon påpekar att i företagsledningarna i IT- och telekombran-

schen är bara ungefär 10 % kvinnor och i styrelserna ungefär 20 % kvinnor vilket inte är en 

stor skillnad jämfört med Tina Linnakivs rapport från år 2000. Anna-Karin Hatt poängterar i 

talet att det inte är tjejerna som är fel på utan det är branschen som måste skärpa sig och hen-

nes viktigaste prioritering är att ta fram en ”Digital Agenda” för Sverige som ska täcka alla 

relevanta områden för att kvinnor ska vara med och bidra. Enligt hennes vision ”IT är en fak-

tor som förbättrar livskvaliteten för människor i deras arbetsliv och deras vardag” (Anna-

Karin Hatt, tal vid Jämställd IT konferensen, 2010-12-08). För att uppnå en mer jämn fördel-

ning mellan kvinnor och män i denna bransch bör utgångspunkten vara att kvinnor och män 

inte behöver vara lika för att bli behandlade på lika sätt, utan vi ska våga vara olika men ändå 

ha samma villkor. 

1.3.1 Geek Girl Meetup 

Geek Girl Meetup är ett kvinnonätverk som handlar om internet, kod, affärsutveckling och 

startup-s som startades av Heidi Harman och Andie Nordgren. De uppmärksammade den 

övervägande andel män på olika IT-konferenser och såg behovet av ett nätverk av kvinnor 

som är högt kompetenta inom strategi, internet, kod och startup-s. De ansåg att det är nyttigt 

för dem som yrkeskvinnor och företagare och allmänt för samhället om det är mer jämställd.  

 

Geek Girl Meetup började med att några tjejer träffades ett par gånger där de pratade om kod, 

webb och affärsutveckling. Efter några mycket lyckade möten började de inse att det finns ett 

behov för den här typen av nätverk. Det är inget nytt med själva Geek Girls fenomenet, det 

finns över hela världen, så som Geek Girls Dinner där man träffas och äter middag och pratar 

teknik, men Heidi och Andie ville ha en egen metod. De visste att själva Geek Girls fenome-

net finns så de tog det och skapade en ny variant. Ganska omgående kom de fram till att de 

ska ha en konferens och att konferensens upplägg ska fungera ungefär som ted.com, alltså tal 

på 20 minuter om någonting kvinnorna brinner väldigt mycket för som följs av en 10 minuters 

diskussion. Genom att talaren pratar 20 minuter och det följs av en 10 minuters diskussion 

skapas en aktiv kunskapsöverföring och genom det får man själv väldigt mycket tillbaka, dels 

för att man yttrar sin kunskap samt man skapar ett nätverk. 
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Det första steget var att sprida information om Geek Girl Meetup genom en egen blogg samt 

twittra1 om nätverket. Budskapet var att alla kvinnor är välkomna att delta på konferenser som 

kommer att vara inplanerade regelbundet samt att alla har möjlighet att tala genom att anmäla 

sig.  

 

I början när Geek Girl Meetup startades var det bara några kvinnor men snart blev det fler och 

fler. Kvinnor började komma till Stockholm från hela Sverige och vid ett senare tillfälle star-

tades Geek Girl Meetup i Malmö, Göteborg och Öresund regionen som har själva arrangerat 

lokala konferenser. Idag finns Geek Girl Meetup även i Danmark och Mexiko.  De arrangerar 

temakvällar med fokuserade ämnen, tre talare per kväll och ungefär 70 personer på varje eve-

nemang samt två konferenser per år.  

 

Geek Girl Meetup är ett nätverk av kvinnor för kvinnor med syftet att lyfta lokala förebilder, 

minoritetsammanhanget är mycket viktigt för att kunna lyfta de kvinnorna i branschen på lo-

kalnivå som är kunniga inom sitt område inte bara för att skapa lokala förebilder men också 

för att det ska bli en självklarhet att man kan bli vad man vill oavsett kön. 

 Problemområdets relevans 1.4

Idag är det fler kvinnor som vågar sig in i data- och teknikvärlden än för några år sedan men 

enligt statistiken från Statistiska Centralbyrån, i publikationen På tal om kvinnor och män 

antalet kvinnor ökat med endast 8 % på fyra år. Andelen ungdomar avgångna från gymnasie-

skolan 2004-05 från teknikprogrammet var 10 % tjejer och 90 % killar jämfört med åren 

2008-09 då fördelningen var 18 % tjejer och 82 % killar (Statistiska centralbyrån, På tal om 

kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2006 och 2010).  

 

Många handlingsplaner har tagits fram genom åren för att främja och förbättra jämställdheten 

i IT-branschen. Utgångspunkten för alla dessa manifest har varit den avvikande könsfördel-

ningen som råder inom IT-regionen. År 2006 gav regeringen i uppdrag till Kungliga Tekniska 

                                                                    
1 Twittra betyder skicka meddelande via Twitter 
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högskolan att skriva en sådan handlingsplan som ska omfatta förslag till åtgärder som är ge-

nomförbara för att öka andelen yrkesverksamma kvinnor i IT-branschen. I handlingsplanen 

från Kungliga Tekniska högskolan skriver man att ”utgångspunkten för detta uppdrag är den 

sneda könsfördelningen som råder inom IT-området såväl inom IT-utbildningar vid universi-

tet och högskolor som bland yrkesverksamma i branschen. Inom högra IT-utbildningar har det 

skett en kraftig minskning av andelen kvinnor som läser IT och datateknik. I IT-branschen 

finns få kvinnor på positioner som chefer och projektledare samt inom forskning och utveckl-

ing. I förlängningen innebär detta en risk för att en hel bransch utvecklas utan kvinnors delta-

gande. Utifrån vetskapen om att mångfald ökar kreativiteten och därmed teknikutvecklingen 

kommer även den ekonomiska tillväxten att påverkas. Ur ett internationellt perspektiv finns 

dessutom faran att vi ur ett kompetens- och tillväxtperspektiv förlorar stort i förhållande till 

den utveckling som idag sker inom IT-området…” (Handlingsplan med fokus på näringsliv 

och akademi, s. 5) 

 

Handlingsplanen från Kungliga Tekniska högskolan var varken den första eller den sista som 

regeringen jobbade med. JämIT, som står för Jämställdhetsområdet för IT och transporter, 

jobbade med att se till att kvinnornas kompetens tas till vara.  År 2000 resonerade Görel 

Thurdin, JämIT ordförande, att jämställdheten inte var en kvinnofråga utan en överlevnads-

fråga och hänvisade till att det är lönsammare att vara jämställd (Görel Thurdin, 2000).  

 

År 2010 fortsätter regeringen jobbet med att öka antalet kvinnor i IT-bransch och chefsposit-

ioner framkom det på Jämställd IT konferensen som var anordnad den 8 december 2010. IT- 

och regionministern Anna-Karin Hatt nämner i flera tal bristerna när det gäller jämställdheten 

i IT-branschen och enligt henne är den största utmaningen ”att få till stånd det paradigmskifte 

som kommer att göra det lika sannolikt för våra tjejer att läsa datorteknik, som det är för hen-

nes teknikintresserade killkompisar”. (Sverige ska vara världens mest konkurrenskraftiga di-

gitala ekonomi, 21 december 2010) 

 

Det görs många insatser för att få in fler kvinnor på mer teknikinriktade utbildningar samt 

många olika nätverk skapas där tjejer och kvinnor uppmuntras att välja IT inriktade yrke och 

våga kättra uppåt i karriären. Ett exempel på ett sådant initiativ är WinIT (Women Inspiration 

Network IT), som startades den 22 september 2010 i Jönköping. Nätverket vill göra någonting 

åt att den svenska IT-branschen bara har en andel på 20 procent kvinnor och med konkreta 
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aktiviteter vill de stötta och främja kvinnor i branschen och bidra till förändring (Sogeti, 

2010). Ett annat exempel är Womentor som bland annat tar på sig uppgiften att öka intresset 

för IT-karriärer hos unga kvinnor. Geek Girls Meetup är en grupp kvinnor som har som mål 

att samla tjejer och kvinnor intresserade av teknik, internet, kod, affärsutveckling och startup-

s. Deras målgrupp är kvinnor med alla möjliga bakgrunder vilket innebär att de inte lägger 

fokus endast på kvinnor som har en teknisk utbildning eller är yrkesverksamma i IT-

branschen. Antalet kvinnor i nätverket har kraftigt ökat under de senaste två åren. 

 Begreppsdefinitioner 1.5

GGM – förkortningen för Geek Girl Meetup 

IT-branschen – syftar på alla grenar av datateknik och telekommunikation 

Jämställdhet är ett politiskt begrepp definierat som jämlikhet mellan könen.2(Wikipedia, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mst%C3%A4lldhet, 2011-01-03) 

Genus betecknar vanligtvis det kulturellt och socialt skapade könet, dock avser kön det biolo-

giska könet. Vilket innebär att manligt respektive kvinnligt inte ses som några fasta kategorier 

utan tvärtom som begrepp som stundligen förändras och varierar.  

Genusperspektiv tar upp frågor som studeras inom ämnet etnicitet, klass, sexualitet eller 

andra typer av maktförhållanden. 

Genuskontrakt är ett teoretiskt ramverk kring stereotyper, skapat av historikern Yvonne 

Hirdman 

Hierarki menas att kvinnornas och männens beteenden och sysslor har olika status, klass. 

Motivationsteorier - målet med motivationsteorier är effektivitet och ökad produktion. 

 

 

 

                                                                    
2 United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A/52/3.18 September 1997, at 28: 

"Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any 

planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for 

making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, 

monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that 

women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equali-

ty." 
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 Avgränsningar 1.6

Skillnaden i andelen kvinnor och män i IT-branschen väcker jämställdhetsfrågor och olika 

debatter. Studiens bakgrund belyser jämställdhetsfrågor i IT relaterade utbildningar och ar-

betsmarknad men undersökningens syfte är inte att analysera begreppet jämställdhet. 

 

Det finns många kvinnliga IT-nätverk som har som grund mål att stödja och gynna kvinnor i 

IT-branschen så som bland andra WinIT och Womentor. Uppsatsen huvudsyfte är dock att 

undersöka endast Geek Girl Meetup som startades år 2008 och idag finns nätverket inte bara i 

Stockholm men även i Göteborg, Öresund samt Danmark och Mexiko. 
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2 Teori 

I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket att sammanfattas. Teorierna som tas upp anses 

vara relevanta för undersökningen och återkoppling till teorierna finns i studiens analysdel. 

Denna studie bygger på en undersökning av ett nätverk för IT- och teknikintresserade kvin-

nor, Geek Girl Meetup. Detta gör att ett av analysperspektiven som har valts är ett genusper-

spektiv. När det gäller yrkesverksamheten kommer studien att använda sig av både ett genus-

perspektiv och ett beteendeteoretiskt perspektiv, som belyser och kan förklara informanternas 

uppfattningar.   

 

Det finns många teorier och undersökningar som tyder på att kön och genus (kvinnligt och 

manligt) har en stor betydelse inom genusforskningsområdet och några av de som anses vara 

mest relevanta för studien kommer att tas upp i detta avsnitt och i kapitlet Analys och diskuss-

ion. 

 

Syftet med att använda sig av genusteori är att genusperspektiv är en betydande del inom 

samhällsvetenskap, hur kvinnor och män beskrivs och framställer sig själva, ett sätt att defini-

era oss själva i samhället. Det som kännetecknar genusvetenskap är att man försöker under-

söka om det ena könet dominerar det andra och i sådant fall på vilket sätt. 

 

Vårt samhälle förändras ständigt och olika typer av insatser har gjorts och görs än idag, i syf-

tet att motarbeta den låga procentsatsen av kvinnliga representanter inom IT och teknik bran-

schen. Ett exempel på en sådan insats är vad uppsatsen kommer att undersöka, nämligen ett 

kvinnonätverk som skapats av kvinnor för kvinnor. Därmed kan aktiva kvinnonätverk också 

innebära möjligheter till förändring i arbetsfördelning mellan kvinnor och män samt yrkesre-

lationer. 
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 Modellinlärning 2.1

Banduras sociala inlärningsteori (Bandura, 1969) bedömer att människor lär av varandra, via 

observation, imitation, och förebildskapande. Teorin har ofta kallats en bro mellan beteende-

vetenskap och kognitiva inlärningsteorier därför att det omfattar uppmärksamhet, minne och 

motivation. Bandura (1969) menar att människor lär genom att observera andras beteenden, 

attityder, och resultaten av dessa beteenden. Modellinlärningsprocessen är också känd som 

imitation eller modellering. I denna process sker lärandet när individer iakttar och härmar 

andras beteende. Social inlärningsteori förklarar mänskligt beteende i form av kontinuerlig 

ömsesidig interaktion mellan kognitiva, beteendemässiga och miljöpåverkan.  

 

Enligt Bandura (1969) finns fyra nödvändiga förutsättningar för en effektiv modellinlärnings-

process: 

1. Uppmärksamhet - olika faktorer ökar eller minskar mängden av uppmärksamhet. Inkluderar 

särprägel, överlägsenhet, komplexitet och funktionell värde. Ens egenskaper påverkar upp-

märksamheten. För att människan ska kunna lära sig någonting måste hon/han vara uppmärk-

sam. 

2. Kvarhållande i minnet – förmågan att komma ihåg det man uppmärksammat. 

3. Reproduktion – förmågan att reproducera det som man uppmärksammat. Inklusive fysiska 

kapacitet, och egna observationer av reproduktion. Bandura menar att människans skicklighet 

att härma förbättras med erfarenhet. 

4. Motivation - en bra anledning att imitera ökar motivationen. 

 

I samband med de nödvändiga förutsättningarna nämner Bandura också effekterna av modell-

inlärningsprocessen, så som att modellinlärningsprocessen lär ut nya beteenden, påverkar fre-

kvensen av tidigare inlärda beteenden, kan uppmuntra tidigare förbjudna beteenden samt ökar 

frekvensen av liknande beteenden eller handlingssätt. Enligt Bandura leder allt detta till att 

människor är mer benägna att engagera sig i vissa beteenden när de tror att de kan utföra 

dessa beteenden framgångsrikt. Det innebär att de kommer att öka tilltron till sin egen för-

måga. I lekmannaspråk tilltron till egen förmåga kan ses som självförtroende gentemot lä-

rande. (Bandura, 1977) 
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 Genusforskning 2.2

Forskning kring genus har utförts från många olika perspektiv. Vad kvinnan är, vad mannen 

är och hur de bör agera diskuterades redan på Aristoteles tid. Det finns en biologisk skillnad 

mellan kvinnan och mannen när det gäller den fysiska kroppen. Det är när vi föds som vi de-

finieras som flicka eller pojke utifrån det kvinnliga eller manliga könsorganet, men hur skill-

naden tolkas varierar beroende på intresse, konsekvenser och sammanhang (Hirdman, 1988). 

En bland de som har studerat ämnet är genusforskaren Yvonne Hirdman, som introducerade 

en ny betydelse för begreppet genus 1984 tillsammans med Anita Dahlberg. 1988 lanserade 

Hirdman begreppen genussystem samt genuskontrakt mer offentligt i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift (Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, 1998). Hirdman (2001) menar att genus anses 

vara manligt eller kvinnligt, med kön menar hon det gynekologiska könet och genus är det 

man formas till via socialt och kulturellt, språket och vårt tänkande, därmed har genus inget 

med det biologiska könet att göra utan beskriver de egenskaper och förväntningar som läggs 

på individen beroende på hur vi formas av vårt samhälle. Med andra ord har vi enligt forskare 

ett biologiskt kön och ett socialt skapat och inlärt kön. På liknande sätt förklarar Kulick 

(1987) begreppet: genus representerar ett betydelsesystem som motsvarar två motsatta och 

uteslutande kategorier däri alla individer placeras. Genusforskning handlar ofta om tolkning 

av genus i olika sammanhang. 

2.2.1 Genussystem 

Genussystemet handlar om hur genus skapar en ordningsstruktur i samhället där kvinnor pas-

sar upp på män. Teorin består av två bärande logiker: isärhållning och mannen är normen. 

Med isärhållning menas att beteenden och sysslor delas upp i kvinnligt och manligt som mot-

satspar, könen hålls isär och karaktäriseras av samhället, så som att män är överordnade och 

kvinnor underordnade och att männen är normen, alltså ”manligt och kvinnligt bör inte blan-

das” (Hirdman, 1988, s. 51). Enligt Hirdman anses mannen som den normala medan kvinnan 

ses som den avvikande, vilket innebär en hierarkisk ordning. Vår förståelse av hur kvinnor 

och män är olika är grunden för den första logiken: isärhållning. 

Den andra logiken, att mannen är norm, gör att det som betraktas som manligt står för det vi 

uppfattar som normalt. Om man utgår ifrån denna norm blir det tydligt att könsordningen 

också är en maktordning. Det som avviker från normen ges inte fullt värde, och därmed blir 
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kvinnor generellt undervärderade jämfört mot män, eftersom beteenden och sysslor har olika 

status (Hirdman, 1998).  

 

Maud Eduards (2002, s. 18) menar att människor ”tänker i termer av skillnader mellan kvin-

nor och män” och hon anser att det viktigaste för kvinnor är att ifrågasätta att mannen är nor-

men och inte nödvändigtvis sträva efter jämställdhet i termer av till exempel lika lön. I hennes 

bok Förbjuden handling (2002) analyserar hon kvinnors handlingsutrymme som grupp utifrån 

olika feministiska tolkningar. Eduards teoretiska utgångspunkt är fokusen som ligger i kvin-

nors kollektiva organisering. Enligt Eduards (2002, s. 16) kvinnornas kollektiva organisering 

och därmed ett större handlingsutrymme kan förändra samhället. Kvinnornas självorganise-

rande kan förbättra handlingsutrymmet på tre sätt ”a.) gemenskapen får ett värde i sig, vilket 

stärker kvinnornas självförtroende, b.) kvinnors materiella villkor förbättras, samt c.) stereo-

typa könsföreställningar i samhället benämns och ifrågasätts” (Eduards, 2002, s. 16).  Hetero-

normativiteten anses centralt i dagens samhälle och demokratins grundprinciper är att likabe-

handling och könsneutralitet (Ibid, s. 153).  

 

Ett exempel till varför kvinnor undervärderas kan vara det som Kamjou (1998) beskriver, 

rädslan för den nya tekniken leder till ett utanförskap i det informationsteknologiska sam-

hället. I stället för att ta till sig teknologin och dess möjligheter vänder kvinnorna istället ryg-

gen mot eller står bredvid och tittar på utifrån. Att inte vilja lära sig mer om den nya tekniken 

på grund av rädsla eller brist på förståelse som i vissa fall leder till olust ger männen ett natur-

ligt försprång på arbetsmarknaden. Mellström (2002) menar att tekniska artefakter oftast be-

skrivs som en manlig företeelse men detta innebär inte att män måste ha den tekniska kun-

skapen/färdigheten samt intresset som krävs att använda dessa.  

 

För att skapa möjlighet att påverka måste kvinnor lära sig hantera tekniken och använda den 

som ett verktyg i sin vardag, på så sätt kan man få informationstekniken att bli mer användar-

vänligt utformad för kvinnor. Populära stereotyper beskriver kvinnor som tekniskt inkompe-

tenta eller osynliga i tekniska områden. Wajcman (1991) hävdar att identifiering mellan män 

och maskiner inte är oföränderlig utan är ett resultat av ideologiska och kulturella processer. 

Wajcman (1991, s. 52) menar att den tekniska utvecklingens takt och riktning avspeglar be-

fintliga relationer mellan könen lika mycket som de påverkar den sexuella arbetsdelningen. 
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Wajcmans (Ibid, s. 150) tar som exempel utvecklingen av datorer, eftersom det är en ny typ 

av teknik som hade potential att bryta de könsbundna stereotyperna inom teknikutvecklingen.  

 

Datorteknik kunde ha varit könsneutral utan grundläggande skillnad mellan den kvinnliga och 

den manliga användaren. Wajcman (Ibid, s. 150) beskriver den nya elektroniska datatekniken 

som att passa kvinnlighet eftersom den är ” clean, sedentary work involving rote tasks, detail, 

precision and nimble typing fingers”. 

2.2.2 Genuskontrakt 

Genuskontrakt är en slags tyst överenskommelse mellan könen enligt Hirdman (1988). 

Kvinnan har ständigt varit bunden till rollen som den självklara parten som sköter hushållsar-

beten och barnen medan männen arbetat utanför hemmet och sköter försörjningen. Dock har 

kvinnorna under det senaste seklet påbörjat upplösningen av detta genuskontrakt genom att 

kräva att få vara en jämställd medborgare med rösträtt och mer delaktighet på arbetsmark-

naden. Trotts förändringar som sker kan vi fortfarande återfinna den traditionella arbetsupp-

delningen i hemmet. Även kvinnor som satsar på karriärer och arbeten likvärdiga männens, 

har fortfarande huvudansvaret för barn och hushåll.  

 

För att uppnå jämställdhet krävs det att genuskontraktet ändras. En förbättring krävs av sam-

hället, en ny definition av kvinnor och mäns roll i samhället är nödvändig. Kvinnor ska inte 

längre behöva vara den självklara parten som sköter ett hem (hushållsarbeten samt barnen), 

lika väl som männen förväntas vara familjeförsörjare (Hirdman, 2001). 
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3 Metod 

Det finns olika sätt att samla in information som kan besvara frågeställningen, vilket eller 

vilka tekniker man väljer beror på vad som kan ge bäst resultat i förhållande till dem medel 

och tid som man har till sitt förfogande, men det är också viktigt att man gör klart för sig vilka 

brister den insamlade faktamängden är belastad med. Datainsamlingsmetoderna som används 

för denna studie är intervjuer och frågeformulär. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ut-

förs för att få en bättre förståelse för varför Geek Girl Meetup nätverket bildades och hur den 

fungerar. En enkät undersökning skickades ut till GGM medlemmar för att undersöka hur de 

ser på kvinnornas situation i IT-branschen samt på vilket sätt påverkas deras karriär av att 

tillhöra ett kvinnligt nätverk som GGM. I följande kapitel redovisas studiens metod. 

 

Både intervjuer och enkäter, d.v.s. frågeformulär, är tekniker för att samla faktamängd som 

bygger på frågor. Det betyder att arbetssätten har en hel del gemensamt, men också att det 

finns sådant som skiljer dem åt (Patel, Davidson, 1994, s. 60). Den betydelsefulla differensen 

mellan intervjuer och andra datainsamlingsmetoder är att i intervjusituationen uppstår ett sam-

spel mellan den som ställer frågorna och den som ställs frågorna till.  (Winter, 1992, s. 41).  

 Intervju och enkät 3.1

Man brukar skilja mellan tre typer av intervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostruk-

turerade intervjuer. Vid ostrukturerade intervjuer låter intervjuaren respondenten att guida och 

följdfrågorna har ingen styrning, svarsalternativen är inte standardiserade dock denna typ av 

intervju kräver en van intervjuare. Vid semistrukturerade intervjuer ställs samma frågor till 

alla respondenter men frågorna har öppna svarsmöjligheter. Denna typ av intervjuteknik ger 

respondenterna mer lika chans att yttra sina tankar och uppfattningar om samma frågor. Struk-

turerade intervjuer kan likna enkät, färdiga frågor ställs till alla respondenter i en given ord-

ning och utförs lika på alla intervjupersoner. Winter (1992) skriver om minnesregler för ge-

nomförande av intervjuer som hon delar in i tre faser. I den en första fasen är viktigt att skapa 

kontakt och förtroende med respondenterna, den andra fasen som är själva intervju fasen är 
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viktigt att själva intervjuaren vet exakt vad hon/han vill svar på, ställa tydliga frågor, upp-

märksamt lyssna, undvika ord och uttryck som är svåra att förstå, att ge intervjuaren tid att 

tänka och svara samt att undvika provocerande frågor. För den sista fasen, den avslutande 

fasen skriver hon att ”avslutningen av intervjun bör nog förberedas redan i kontaktskapande 

fasen, så att man inte skapar falska förväntningar om situationens betydelse” (Winter, 1992, s. 

43). 

Enligt Bell (2006) ett bra frågeformulär är mycket svårare att utforma än man oftast förestäl-

ler sig och för att lyckas med utformningen av en bra enkät krävs att man har god språkkänsla 

och ”en portion av sunt förnuft” (Bell, 2006, s. 137). Vid användandet av frågeformulär den 

uteslutande kommunikationsmetoden är det verbala och just därför den språkliga formule-

ringen blir ännu viktigare än vid intervjuer. Den bästa tillämpningen för enkäten är för att 

kunna nå ut till flera människor. Själva frågeformuläret kan också delas in i olika typer, så 

som strukturerade och ostrukturerade enkäter. Den strukturerade typen innehåller frågor med 

fastställda svarsalternativ och bearbetningen av denna typ av enkät gör primärt med statistiska 

metoder. Det ostrukturerade frågeformuläret innehåller öppna frågor, det vill säga frågor där 

respondenterna själva skall formulera svaret. Fördelen med öppna frågor är att dem tillfrågade 

har möjlighet att motivera sina svar men de måste vara starkt motiverade för att svaren ska 

vara längre än ett ord eller en mening.(Winter, 1992)    

 

I denna studie används två metoder för att smala in empirin, nämligen semistrukturerad inter-

vjuer och ostrukturerad frågeformulär. Vid intervjutillfällena ställdes samma frågor till alla 

respondenter men de hade frihet att yttra egna åsikter (Se bilaga 1). Den ostrukturerade enkä-

ten sammanställdes med ungefär lika många öppna frågor som fastställda svarsalternativ (Se 

bilaga 2).  

 Urval och målgrupp 3.2

Eftersom studiens syfte är att ta reda på vad respondenterna tycker om att vara medlemmar i 

ett kvinnligt IT-nätverk, om och på vilket sätt påverkar medlemskapet deras karriär och om 

medlemskapet har utökat deras nätverk samt att få en bättre förståelse om hur kvinnor känner 

sig i denna yrkesgren fokusen låg på frågeformuläret som utformades efter intervjuerna utför-

des.  
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Informanterna, alltså intervjupersonerna i denna studie var fyra kvinnor som ansvarar i dags-

läge för att Geek Girl Meetup växer och håller sig vid liv. Den information som är relevant för 

studien rör endast frågor om när, hur och var GGM konceptet föddes och hur nätverket funge-

rar för att kunna få en bättre förståelse på dess funktion samt på vilket sätt bidrar de till sam-

hället och IT-kvinnornas karriär och framtid.   

 

Bell (2006) menar att ett så representativ urval som möjligt bör vara eftersträvad även i en 

mindre undersökning, därför valdes att enkäten ska skickas ut till alla Geek Girl Meetup med-

lemmar. Det anses att den mest representativa målgruppen för denna undersökning är just 

GGM medlemmar. Respondenterna hittades genom att GGM ledningen själva skickade ut 

enkätens länk till dess medlemmar.  

 Reliabilitet och validitet 3.3

3.3.1 Reliabilitet 

Intervjuerna var inspelade i form av ljud och vid intervjuerna ytterligare en person närvarade 

för att säkerställa reliabiliteten. Tillförlitligheten är också beroende av den eventuella inter-

vjuareffekten som eventuellt kan uppstå och med det menas att dem personerna som inter-

vjuas skall vara medvetna om vad som förväntas av dem (Patel, Davidson, 1994, s. 88). In-

formanterna fick en uttrycklig bild av vad som är viktigt att tänka på inför intervjun och deras 

svar var tydliga och konkreta.  

 

Vid enkät möjligheten att i förväg kontrollera tillförlitligheten är väldigt minimal och just 

därför måste man vara ytterst noga med att skriva tydliga instruktioner till enkäten och even-

tuellt till enskilda frågor. Enkäten kan betraktas reliabel efter svaren kommer in eftersom det 

är då man ser om frågorna var besvarade på rätt sätt och om instruktionerna uppfattades enligt 

forskarens önskemål (Patel, Davidson, 1994, s. 89). Resultatet av enkäten var mycket positiv, 

respondenterna besvarade frågorna på rätt sätt och svaren var relevanta till frågorna samt inga 

frågor hoppades över. 



 21 

3.3.2 Validitet 

Det kan hävdas att urvalet inte är helt representativt för undersökningen då vissa av medlem-

marna inte jobbar i IT-branschen och undersökningens syfte är att få insikt och förståelse om 

deras framsteg i branschen med hjälp av Geek Girl Meetup nätverket.  

 

Jag var medveten från början att svar kan förekomma också från dem medlemmar som inte är 

yrkesverksamma i IT-branschen och därför valdes som första fråga att ta reda på vad respon-

denterna arbetar med. Det är möjligt att betrakta deras svar som intressanta och jämföra dem 

IT-yrkesverksamma och icke IT-yrkesverksamma kvinnornas syn på IT-branschen men detta 

är utanför ramen för denna uppsats. För att öka resultatets validitet redovisas bara de svar som 

gavs av medlemmarna som jobbar i IT-branschen, dock alla ja/nej svar redovisas i sin helhet 

eftersom ligger inte till grund för analysen utan mer som en allmän uppfattning av hur kvin-

nor ser på IT-branschen. Patel och Davidson (1994) skriver ”att veta vad vi undersöker hand-

lar om överenstämmelse mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersö-

ker” och eftersom studiens syfte är att undersöka kvinnorna från IT-branschen det är enbart 

deras svar som kan bedöms som relevant för denna undersökning.  

 Etisk förhållning 3.4

Många olika discipliner, institutioner och yrken har normer för beteende som passar deras 

speciella syften och mål (Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, Vetenskapsrådet). Dessa normer hjälper också att samordna åtgärder eller verk-

samheter samt för att fastställa allmänhetens förtroende för disciplin. Till exempel etiska nor-

mer som styr beteendet i medicin, juridik, teknik och affärer. Etiska normer tjänar också syftet 

eller målet för forskning och tillämpas på personer som bedriver vetenskaplig forskning eller 

andra vetenskapliga eller kreativa aktiviteter. Det finns även en specialiserad disciplin, forsk-

ningsetik, som studerar dessa normer. 

Det finns flera skäl varför det är viktigt att följa etiska normer i forskningen (Forskningsetiska 

principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet). Först är det att 

normer främjar målen för forskning, såsom kunskap, sanning och undvikande av fel. För det 

andra, eftersom forskning ofta innebär en hel del samarbete och samordning mellan många 

olika människor i olika discipliner och institutioner, etiska normer underlättar och gynnar de 
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värden som är nödvändiga för ett gemensamt arbete, samt förtroende, ansvar, ömsesidig re-

spekt och rättvisa. Det tredje skälet är att många av de etiska normerna bidrar till att forskarna 

kan ställas till svars för allmänheten. Den fjärde anledningen är att etiska normer i forskning 

bidrar också till att bygga upp allmänhetens stöd för forskning. Människor är mer benägna att 

delta, stödja och finansiera forskningsprojekt om de kan lita på kvaliteten och integriteten av 

forskningen. Slutligen, många av de normerna av forskning hjälper en rad andra viktiga mora-

liska och sociala värderingar, såsom socialt ansvar, mänskliga rättigheter och att lagen följs. 

Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav som kan utgöra riktlinjerna för granskning av forsk-

ningsprojekt. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet.  

Med informationskravet menas att forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte (Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet). Alla respondenter som deltog i uppsatsens 

undersökning, både dem som intervjuades och dem som besvarade enkäten var tydligt infor-

merade om undersökningens syfte. 

 

Med samtyckeskravet menas att alla deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan (Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-

ning, Vetenskapsrådet). I denna undersökning har alla respondenter själva valt att delta helt 

frivilligt. 

 

Med konfidentialitetskravet menas att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem (Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet). I början av varje intervju informanterna 

var meddelade att deras namn och personliga uppgifter inte kommer att användas samt att vid 

frågeformulär undersökningen valdes att inte samla in personlig data som på något sätt kan ge 

upphov till obehagliga känslor. 

 

Sist men inte minst med nyttjandekravet menas att uppgifter insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål (Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet). Det för klarades till respondenterna att det 

insamlade materialet kommer att användas endast som forskningsändamål för denna uppsats. 
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4 Resultat 

I följande stycke presenteras resultatet för intervjuerna som låg till grund till att få en bättre 

förståelse om nätverket Geek Girl Meetup och som var underlaget till frågeformulärens ut-

formning. Sedan följer redovisning av enkätresultaten som kommer att analyserar i nästa kapi-

tel. 

 Intervju med informanterna 4.1

I det här kapitlet kommer det insamlade materialet att presenteras. Först presenteras en sam-

manfattning att intervjuerna i löpande text som ligger till grund för att ge en bättre förståelse 

av hur och varför Geek Girl Meetup startades, hur nätverket fungerar, vad de försöker för-

medla och vilken är deras målgrupp. Totalt fyra intervjuer genomfördes. 

4.1.1 Vad är Geek Girl Meetup? 

Enligt informanterna är Geek Girl Meetup ett nätverk samt en konferens för kvinnor som job-

bar med webb, kod och startup-s och det handlar mycket om att skapa förebilder, gärna lokala 

förebilder men även ett kontaktnät, för att kvinnor själva ska kunna genomföra projekt som 

kanske behöver olika kompetenser i, frågor man inte själv kan och sist men inte minst för att 

kvinnor ska kunna gå ihop och göra saker tillsammans.  

 

Det är Heidi Harman och Andie Nordgren som är grundare, men alla andra är på något sätt 

organisatörer, Geek Girl Meetup är väldigt självorganiserande, det handlar hela tiden om att 

man gör det man säger att man gör, det finns ingen styrelse, det finns ingen officiellt organi-

sationsform, Geek Girl Meetup är inte en förening, utan det handlar hela tiden om vad kvinnor 

i nätverket vill göra. Den här uppsättningen gör att man själv ska vilja och göra men också 

inställningen man har. Vill man göra något, det är bara att göra det, vill man ha tillgång till 

nätverkets kontaktnät, som till exempel twittra ut ett meddelande då måste den gå via Geek 

Girl Meetup för det är bara en handfull personer som har tillgång till det. Enligt informanterna 
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systemet kan upplevas som ovanligt för många till en början men så fort kvinnorna ser hur 

systemet fungerar börjar de själva organisera olika evenemang.  

4.1.2 Vad gör Geek Girl Meetup och vad är syftet med nätverket? 

Geek Girl Meetup anordnar så kallade ”evening sessions” med olika teman samt två konfe-

renser per år. Alla fyra informanterna var eniga om att det är väldigt viktigt att skapa en viss 

form av lättillgänglighet och att ingång tröskeln ska vara väldigt låg på det sättet att om någon 

har ett intresse och vill lära sig mer så ska det vara vänligt. Det ska vara enkelt för kvinnor att 

delta och om de vill sedan nörda ner sig i något rent praktisk på en djupare nivå så har de alla 

förutsättningar att göra det men även för att förklara på ett sätt som inspirerar folk till en aktiv 

handling. Geek Girl Meetup jobbar med flera nivåer, de har lagt upp både sessions så att det 

finns möjlighet ta del lite på ytan om man inte kan så mycket av ämnet men har intresse sam-

tidigt som det finns sessioner som är med mer tyngst på att programmera men man ska inte 

behöva känna dig utanför bara för att man inte kan programmera. Det som är unikt med Geek 

Girl Meetup, att de erbjuder någonting inom många olika ämnen. Vill man lära sig till exem-

pel den objektorienterade skript språket Ruby så har de haft programmeringssessions om det 

också, men oftast är det så att det är antingen bara kod eller social media och strategi. Det 

finns ett brett utbud så att oavsett vart man kommer ifrån och vilken nivå man ligger på eller 

viken bakgrund man har så kommer det att finnas någonting intressant för alla. Genom att 

visa folk att kod inte är så svårt så frigör man skaparglädje och skaparkraft som gör att de 

faktisk själva tänker: ”om jag kan göra det här så kan jag i stort sätt göra vad som helst”. 

4.1.3 Vilken målgrupp har Geek Girl Meetup? 

Geek Girl Meetup är ett nätverk av kvinnor för kvinnor och att det är endast kvinnliga med-

lemmar är ett aktivt val. Informanterna tycker att i ett minoritetssammanhang är det viktigt att 

lyfta de lokala kvinnor som finns, som är kunniga inom sitt område, för att skapa förebilder, 

för att det ska bli givet att man kan bli vad man vill oavsett om du är kvinna eller man. Deras 

målgrupp är kvinnor som är intresserade av internet, kod, affärsutveckling och startup-s. Alla 

kvinnor är välkomna oavsett ålder och yrke. Bland medlemmarna hittar man studenter, yrkes-

verksamma kvinnor från IT-branschen, konsulter, rådgivare, affärsutvecklare, osv. 
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 Resultat av enkätformulär 4.2

Nedan presenteras resultatet av enkäten i löpande text och med diagram där det är aktuellt. 

Allt text som följer är sammanfattningen i löpande text på respondenterna svar på frågeformu-

lärets öppna frågor. Elva av 25 frågor har tillhörande diagram medan resten av frågorna var 

besvarade med text av respondenterna. 82 kvinnor besvarade enkäten varav alla jobbar i IT-

branschen eller har direkt kontakt med den och därmed deras svar kan räknas som reliabelt för 

undersökningens syfte.  

 

Studien använder sig av det ostrukturerade frågeformuläret som innehåller öppna frågor. Win-

ter (1992) ser öppna frågorna som en nackdel eftersom ”man mycket sällan får svar som är 

fylligare än ett ord eller mening” (Winter, 1992, s. 44) vilket inte är fallet för denna studie 

eftersom dem flesta av öppna frågorna besvarades i långa meningar.  

4.2.1 Medlemmarnas huvudsakliga uppfattning om antalet kvinnor och män i 
IT-branschen 

96 % procent av respondenterna anser att 

det är flera män som jobbar i IT-branschen 

än kvinnor som överensstämmer med sta-

tistiken från Statistiska centralbyrån i sin 

publikation På tal om kvinnor och män 

(2010).  

4.2.2 Är det viktigt att få in flera kvinnor i IT-branschen? 

88 % procent av respondenterna anser att 

flera kvinnor behövs i IT-branschen medan 

1 % har svarat att flera kvinnor inte behövs 

samt 11 % har aldrig funderat på det.  

 

På följd frågan (Varför var det viktigt?) om varför det är viktigt med flera kvinnor i branschen 

återkommande svar är att det bidrar till en bättre social arbetsmiljö, bättre gruppdynamik samt 

att resultat och prestationer påverkas positivt när det är en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män. Kvinnorna lägger vikt också på förebilder som måste skapas för nästkommande 

Din huvudsakliga uppfattning om antalet kvinnor och män i IT-branschen: 

Är det viktigt för dig att få in fler kvinnor i IT-branschen? 
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generationer och att kvinnliga behov, lösningar och idéer vidare utvecklar och breddar IT-

branschen.  

 

Vissa av kvinnorna känner sig ensamma på arbetsplatsen och skulle välkomna möjligheten att 

se flera kvinnor som arbetskollegor. De som känner mest behov att kvinnor på arbetsplatsen 

är dem som jobbar i dataspelbranschen, de menar att bristen av kvinnor i spelutvecklingen har 

en tendens att göra att man förbiser kvinnor som målgrupp. IT-branschen anses av vissa re-

spondenter som en könskodad bransch där det är inte lika givet för kvinnor att utveckla deras 

intresse, talang eller potential. Några respondenter skriver att maktbalansen inom teknik be-

höver bli jämnare fördelad då jämställdhet är en central fråga på vissa arbetsplatser som är 

mer inriktade på männens behov.  

 

Enligt respondenterna finns det fortfarande förutfattade meningar om kvinnor och teknik i 

samhället som påverkar kvinnornas självförtroende när det gäller att söka till utbildningar 

eller jobb i IT sammanhang och det finns inget bra skäl till varför kvinnor inte skulle vara lika 

bra på IT som män.  

 

Med Internets snabba spridning tekniken utvecklas i hastig takt och IT-branschen anses vara 

en framtidsbransch där det är viktigt att kvinnor är med och utvecklar så att framtiden utfor-

mas av kvinnor och män tillsammans, IT berör alla människor, därför är det viktigt att båda 

könens utgångspunkter väger lika vid IT-utveckling. Det finns respondenter som skriver att 

nu ser det mycket bättre ut än för några år sedan, då det mest var män som utvecklade för 

män, men en ännu bättre balans vore önskvärd. Kvinnorna upplever IT som en maktfaktor och 

internettidsåldern som vår tids industrialisering och det är viktigt för demokratin att både 

kvinnor och män är med i den utvecklingen. Man kan göra mycket för att förändra samhället 

genom IT.  

 

En jämställd IT-bransch med bättre balans ger bättre idéer och utförande i branschen, när arte-

fakterna är utformade för båda könen konkurrenskraften och kreativiteten ökar men oavsett 

bransch är det viktigt med mångfald, olika bakgrund och referensramar samt olika perspektiv 

skriver respondenterna. 
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4.2.3 Är det utmanade att välja en IT-karriär som kvinna? 

För 21 % av kvinnorna var det en ut-

maning att välja en IT-karriär medan 

för 49 % inte var det och 26 % av re-

spondenterna har aldrig funderat på 

det.  

 

På följd frågar (Varför var det utmanande?) om varför det var utmanade skrev de att i början 

var det svårt att bli tagen på allvar, men i efterhand när de hade mer erfarenhet och blev litet 

äldre, blev det lättare. 

 

På vissa jobb har de varit ensamma kvinnor bland många män, och det kan vara svårt ur ett 

socialt perspektiv, att hitta bra arbetskamrater, att umgås med dem skriver respondenterna. 

Vissa kvinnor upplevde att männen som arbetar inom it/programmering tydligt visade att de 

var proffs och kvinnorna inte var det, männen satte upp en kultur som då omedvetet gjorde att 

kvinnorna kände att de inte kunde bryta mot rädslan att "vara dålig" i det sammanhanget som 

gjorde att de kände inte till någon väg att börja vandra på.  

 

För vissa respondenter försvann känslan när de gick designvägen till programmering istället 

för tvärt om. Då kändes inte klivet så främmande. Att tro på sig själv inom området krävde 

extra självförtroende för många. Det finns fortfarande kvinnor som väljer att avstå från till 

exempel programmering just för att det är utmanade att bevisa att de är tekniskt kompetenta.  

 

Det är alltid en utmaning när man kliver in i en bransch som minoritet och själva kvinnorna 

ser det som att det är just kvinnor som har svårigheter att släppa in andra kvinnor medan 

männen är mer villiga att trycka fram och tala för både andra kvinnor och män. 

 

Var det utmanande för dig att välja en IT-karriär som kvinna? 
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4.2.4 Påverkas IT-karriären av att vara kvinna? Är det en fördel eller nackdel att 
man är kvinna i denna bransch? 

71 % av respondenterna tycker att deras karriär påverkas av att vara kvinna i IT-branschen, 16 

% tycker inte det och 12 % har aldrig funde-

rat på det. 

För 36 % är det en fördel att vara kvinna i 

denna bransch, för 24 % är det en nackdel 

och 19 % har aldrig funderat på det.  

 

På följdfrågan ”Hur påverkas din karriär av 

att vara kvinna” och vad finns det för förde-

lar och nackdelar enligt dem med att vara 

kvinna i IT-branschen gav respondenterna 

mycket utförliga svar om deras karriärupplevelser. För dem flesta av respondenterna finns 

både fördelar och nackdelar med att vara kvinna i denna bransch men det krävs flera kvinnor 

inom branschen för att kunna skapa jämställdhet. I vissa svar uppges att kvinnornas ord väger 

lite lättare än en männens, även en yngre mans, och det är där det blir särskilt tydligt att det 

finns skillnader. Kvinnorna är sämre på att ta betalt och kräva kredit för det de gör, eftersom 

de danats in i rollen av duktig flicka. Det negativa kan också vara att man snabbt når ett glas-

tak där männen seglar förbi och blir erbjudna chefsjobb och karriärer med kortare erfarenhet 

och sämre resultat. Vissa kvinnor känner att de måste vara mer "kvinnliga", med mjuka attri-

but istället för att vara karriärdrivna och raka, då andra kvinnor kan känna att man kör över 

dem, men jobbar de enbart med män fungerar det. Å andra sidan finns kvinnor som tycker att 

det är snarare så att det är oerhört svårt att hålla ihop med killar och lättare att få kontakt med 

tjejer vilket gör att man alltid har mindre information, sämre kontaktytor och sämre förtroende 

i grupper med många män. En annan nackdel kan vara att kvinnorna uppfattar att de blir ifrå-

gasatta lättare, de räknas inte som datanördar eller som kompetenta nog utan ofta som in kvo-

terade. Kvoteringen i sig ser de inte som ett problem utan ifrågasättandet av kompetensen. 

Eftersom IT-branschen inte ses som ett kvinnoyrke måste de både välja att engagera sig och 

arbeta på ett annat sätt för att bli accepterade. Den mest övervägande nackdel för kvinnorna är 

skillnaden på lönen de får. Att man inte tas på alvar påverkar karriären på ett mycket negativt 

sätt och känns som en ständigt kämpande att bevisa att man förtjänar att vara med.  

 

Påverkas din karriär av att vara kvinna? 

Enligt statistiken är kvinnorna i minoritet i IT-branschen. Din huvudsakliga 

uppfattning om att vara minoritet i denna bransch är: 
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Förväntningarna är olika vilket gör att kvinnor många gånger får jobba dubbel så mycket, i en 

mansdominerande yrke, för att få erkännande för samma jobb. Det krävs extra ansträngning 

för att passa in och vara med på någorlunda samma villkor. Ibland är det också tydligt grabbig 

stämning, med sexistiska skämt. Negativt för kvinnor är att de ibland stöter på hierarkiska 

strukturer och mottas på ett underminerat sätt för att man är kvinna. Andra erfar att branschen 

inte är skapad utifrån kvinnors behov och förutsättningar, barn och familj, utvecklingsmöjlig-

heter och man bli ibland misstagen för att inte kunna vissa saker bara på grund av att man är 

kvinna. Andra kvinnors karriär har begränsats av att de valt att skaffa barn. För vissa kvinnor 

har det hänt att de fått sämre utrustning är männen. Respondenterna anser att alla branscher 

som det saknas kvinnliga förebilder i är svårare att välja ett yrke. Just för att man inte har nå-

gon att identifiera sig med och för att det känns ensamt och skrämmande att vara en av de få 

tjejer. Man vet att man sticker ut och pressar sig själv till att tro att man måste vara mycket 

bättre än alla andra.   

För andra kvinnor har kön gett förtur, då IT-branschen är i skrikande behov av kvinnliga tek-

niker. De får ta mer plats, syns och hörs mer samt de uppmuntras av manliga chefer och andra 

som ser det genuina intresset de har. IT-branschens behov av kvinnor ger möjlighet till de att 

välja och vraka bland jobben idag men några som börjat IT-karriären när branschen var 

mycket mer mansdominerad upplevde en nedlåtande attityd. Positivt kan tyckas också för att 

man på många sätt får mer utrymme och uppmärksammas för att där är relativt få kvinnor i 

branschen. Andra tycker att det finns så mycket mer plats att ta som kvinna, även om det är 

tuffare krav inledningsvis som ställs på en, men om man har bevisat vad man går för blir för-

troendet så mycket högre och speciellt när kvinnor lyfter upp andra kvinnor.  

 

Ur svaren kommer också att kvinnor har nackdelen att inte ha ett lika stor nätverk som män-

nen och det är svårare för de att skaffa sig ett brett nätverk. 

 

Frågan har upplevts av en respondent för enkel eftersom det också är en personlighetsfråga. 

Hon menar att man kan bli motarbetat lika mycket av både män och kvinnor ju högre upp man 

kommer i organisationen så det är inte bara en genusfråga. 
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4.2.5 Hittar kvinnorna förebilder genom att vara medlemmar i Geek Girl 
Meetup? 

51 % av kvinnorna har hittat förebilder 

genom att vara med i det kvinnliga nätver-

ket Geek Girl Meetup, 18 % har inte gjort 

det. 16 % som motsvarar 13 personer gav 

annat svar. För fyra av dem 13 personer 

som gav annat svar skriver att alla kvinnor 

i nätverket är förebilder, en har svarat vet ej och åtta kvinnor har inte hunnit få tillräckligt 

kontakt med medlemmarna för att kunna hitta förebilder. 

 

På följd frågan ”Varför ser du henne/de som förebilder?” svarade vissa kvinnor därför att de 

är extremt kunniga och samtidigt generösa med sin kunskap, de är nytänkande, kreativa, foku-

serade och empatiska. Enligt några är det inspirerande att se kvinnor som har egna idéer och 

vågar satsa på dem. I vissa svar uppges att det är inspirerande att se de jobba hårt och uppnå 

förändring och förbättring. Genom att de är driftiga, påhittiga och våga stå upp och göra det 

de vill uppmuntrar de andra kvinnor också för att våga mer.  

 

En av kvinnorna anser att det är viktigt att de vågar utmana heteronormativiteten. För några 

av dem känns det tryggt att tillhöra nätverket och förebilder skapas genom att kvinnorna bju-

der på deras kompetens. Många av kvinnorna har svårt att tala för sig själva och ta plats men 

de blir inspirerade och upplever en förbättring sedan de tillhör nätverket.  För andra känns 

skönt att sitta med en grupp Geek Girls och helt plötsligt känna sig trygga, att för en gångs 

skull inte vara den som måste ha de bästa idéerna, det största drivet eller det mest spexiga 

kontaktnätet för att lyckas, äntligen får de vara i ett sällskap där de kan växa och bidra med 

något som får andra att växa.  

 

För vissa kvinnor är det befriande att träffa så många härliga och duktiga Geek Girls och tas 

på allvar på riktigt för första gången men de också lär sig att själva vara inspiratörer till kvin-

nornas bättre självkänsla i karriären. Några av kvinnorna börjar komma till insikt om att det 

går att arbeta med frågor man är intresserad av och till och med få krediter även om man är 

minoritet. Sist men inte minst inser kvinnorna att det går även för kvinnor att få spännande 

arbetsplatser i närheten av teknik. 

Har du hittat någon eller några kvinnliga förebilder genom att vara 

medlem i Geek Girl Meetup? 
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4.2.6 Har kvinnorna själva blivit inspirerade till att göra någonting för att 
förbättra kvinnornas situation i IT-branschen? 

55 % av kvinnorna från nätverket själva 

blivit inspirerade till att bidra med någon-

ting för att förbättra kvinnornas situation i 

IT-branschen, 35 % har inte blivit inspirerad 

till någon handling och 10 % svarade annat. 

Bland de som svarat annat förkommer svar 

som att de känner sig inte tillräckligt duktiga och insatta i IT-branschen för att själva kunna 

påverka, andra har redan innan blivit inspirerade.  

 

På följdfrågan om att berätta om deras inspiration kvinnorna var återigen mycket generösa 

med deras svar. Blanda annat säger de att de har lärt sig att dela mycket mer av kunskapen de 

har eftersom de ser att andra också gör det, andra har lärt sig och blivit inspirerade att stötta 

andra kvinnor mer och blivit bättre på att lyfta fram andra kvinnor. För andra kvinnor har varit 

en driftskälla att se till att vara en förebild för unga tjejer, och visa att det är roligt att arbeta i 

den här branschen. Några respondenter skriver att det räcker att vara med och påverka i en 

bransch som påverkar våra liv och vår verklighet så otroligt mycket. Några av kvinnorna har 

inte haft tid att genomföra deras planer men de kommer i framtiden att på något sätt hjälpa till 

i förbättringsprocessen. Andra kvinnor skriver att de numera vågar ta mer ansvar på arbets-

platsen och på så sätt visa andra kvinnor att det är ok att våga mer. I visa svar uppges att kvin-

norna försöker uppmuntra tjejer och kvinnor i sin omgivning att jobba med teknik och även 

hjälper och stöttar tjejer/kvinnor på deras jobb att göra karriär. Andra har blivit inspirerade till 

att anordna mindre träffar där kvinnorna har möjlighet att prata om deras teknikrelaterade 

intresse.  

 

Vissa tror att det snarare handlar om att oavsett kön alla ska ha samma möjligheter inom 

webbranschen. Vidare är skrivet att uppdelningen kvinnor och män är kanske nödvändig uti-

från rådande situation, men målet är inte att separera de grupperna utan att båda könen ska ha 

samma möjligheter. De tror också att Geek Girl Meetup kan bidra till den utvecklingen, även 

om det är väldigt långt kvar. Geek Girl Meetup ska inte upplevas som en jämställdhetsrörelse 

- utan snarare att likasinnade träffas för att diskutera gemensamma intressen. 

 

Har du själv blivit inspirerad till att göra någonting för att förbättra 

kvinnornas situation i IT-branschen? 
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Vissa av kvinnorna har varit med och påverkat redan innan de var medlemmar i Geek Girl 

Meetup för att få med de kvinnliga perspektiven. De berättar också att på 80- och 90-talet 

situationen såg mycket sämre ut för kvinnor i denna bransch och GGM visar att behovet att 

kvinnliga nätverk fortfarande finns. 

 

För andra den bästa inspirationen är att jobba lustfyllt, organiskt och hjälpas åt. Alla som vill 

vara med får plats och vill man göra något uppmuntras man till det eftersom mottot för nät-

verket redan från början har varit: ”be inte om lov - gör det bara”, vilket känns oerhört frigö-

rande för nätverkets medlemmar. De kvinnorna som är eget företagare har anställt flera kvin-

nor och gav de en chans att bevisa att de är duktiga och kompetenta. Andra kvinnor berättar 

att de blivit inspirerade till att lära ut äldre om hur man chattar och använder mobiltelefoner 

för att sms:a och mms:a. Det finns också kvinnor som försöker hålla Geek Girl Meetup le-

vande genom att delta så ofta som möjligt på deras konferenser och workshops samt genom 

att locka dit flera deltagare. Några kvinnor skriver att de bestämt sig att själva skapa olika 

kvinnonätverk så som Geek Girl Meetup i Öresund och WP Girls som fokusera mest på tjejer 

som har intresse för, eller jobbar med Wordpress. 

 

4.2.7 Har kvinnorna lyckats utöka deras nätverk genom att vara medlemmar i 
GGM? 

68 % av kvinnorna har lyckats utöka deras 

nätverk genom att ansluta sig till Geek Girl 

Meetup, 20 % har inte lyckats och 12 % 

svarade annat. Bland de som svarade annat 

har skrivits att inte ännu och en person 

visste inte hur hon ska svara på frågan. 

På följd frågan ”På vilket sätt har du lyckats utöka ditt nätverk?” svarade de flesta att med nya 

kontakter och bekantskaper som de aldrig träffat om det inte vore för Geek Girl Meetup. De 

nämner också att de lyckats utöka deras nätverk inte bara i verkliga livet men också deras 

Facebook, Twitter och LinkedIn kontakter har blivit fler vilket gör det lättare att följa varand-

ras framsteg och inspirera varandra även när de inte hinner träffas. I vissa svar uppges att 

kvinnor har fått jobb via nya kontakterna från GGM.  

 

Har du lyckats utöka ditt nätverk genom att vara med i Geek Girl 

Meetup? 
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På följd frågan ” Vad tror du att anledningen är till att du inte har lyckats utöka ditt nätverk?” 

var svaren lite mer varierande än på tidigare fråga. Vissa kvinnor skriver att de inte har foku-

serat på att utöka deras nätverk, andra har inte varit aktiva tillräckligt mycket i nätverket för 

att lyckas med det eller de redan känner många av kvinnorna som kommer på konferenser och 

på olika träffar. För vissa är det svårt att knyta kontakter med främmande människor eftersom 

de kommer från olika städer men de hoppas att flera möten kommer att lösa detta problem. En 

respondent skriver att hon upplever nätverket för tekniskt och hon inte riktigt känner sig 

hemma i sammanhanget, medan en annan kvinna tycker tvärt om, alltså att nätverket inte var 

alls så tekniskt inriktat som hon hoppats på.  

4.2.8 Är det viktigt att sådana nätverk som Geek Girl Meetup finns? 

93 % av respondenterna tycker att exi-

stensen av sådana nätverk som Geek Girl 

Meetup är viktigt, det finns ingen som 

tycker att det inte är viktigt och 6 % har 

aldrig funderat på frågan.  

 

På följd frågan varför de tycker det är viktigt följande svar skrevs: ”just för gemenskapens 

skull, stödet och kärleken till IT i gruppen, utmärkt sätt att knyta kontakter med likasinnade, 

det motiverar och inspirerar kvinnor till att våga mer, Geek Girl Meetup bidrar till nya idéer 

och lösningar, formulerar andra behov, roligt och motiverande, det är utvecklande, man skaf-

far sig nya vänner, man håller sig uppdaterat lättare med den nya tekniken genom att alla dela 

med sig kunskapen”.  

 

Många kvinnor känner skräckande historier där kvinnor ger upp karriärer i IT-branschens mer 

mansdominerade grenar och tycker att GGM kan vara en motkraft till sådana händelser. 

Andra tycker att det är lätt att känna sig ensamma och udda och därför behövs nätverk som 

Geek Girl Meetup för att peppa och inspirera.  

 

Respondenterna anger att nätverket Geek Girl Meetup hjälper många att hitta nya referens-

punkter både vad det gäller tjejerna och företag samt det möjliggör för gruppen som är under-

representerad i branschen att synas. Några respondenter tycker att kvinnorna är utspridda i 

branschen och ser GGM som ett forum där alla kan mötas upp och byta lärdomar och erfaren-

Tycker du att det är viktigt att sådana nätverk som Geek Girl Meetup 

finns? 
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heter samt de tycker att sådana forum uppmuntrar en minoritet att öka. Det finns också kvin-

nor som tycker att även om det är viktigt med kvinnliga nätverk det är också viktigt att inte 

fastna i det kvinnliga. I vissa svar uppges av kvinnor att jämställdhet är en viktig fråga och 

enligt de männen dominerar samhället och IT-branschen och med nätverk som GGM man kan 

motarbeta gamla betraktelsesätt. Flera respondenter skriver att det är skönt med arenor där det 

faktum att man är kvinna inte betyder någonting. Vissa kvinnor menar att till slut finns det ett 

ställe där alla ”dumma frågor” vågas ställas. Få respondenter är osäkra varför det är viktigt 

med sådana nätverk, de har inget tydligt svar på det men de tycker att den ger enormt mycket 

medan för andra det är helt enkelt ett sätt att jämna ut oddsen i mansdominerande yrken. Det 

finns kvinnor som ser det som att det finns ingen annanstans som kvinnor kan visa sin sam-

lade styrka som yrkeskategori, se att de inte är ensamma och skapa nya samarbeten, kvinnor 

emellan. 

 

I vissa svar tas även upp den yngre generationen som en viktig faktor eftersom för teknik in-

tresserade tjejer är det viktigt att kunna ha någon som de kan vända sig till, samt att Geek Girl 

Meetup även förmedlar och visar för den yngre generationen att även kvinnor kan teknik, 

även tjejer kan vara nördar och man behöver inte vara konstig eller annorlunda för det.  

 

Det anses också att GGM är nödvändigt för att öka självförtroendet hos de som inte annars 

vågar tala inför andra, och hos de som inte värderas lika högt på sina arbetsplatser som sina 

manliga kollegor. För vissa respondenter alla kontaktytor för kunniga och drivna människor 

är bra och viktigt, det är bra att ge möjlighet för enbart kvinnor att träffas, eftersom många 

känner att det är lättare att prata inför gruppen och ta plats.  

 

Bland respondenterna finns studenter också och de skriver att man dels som student kan få 

inspiration och se vad det finns för jobb att söka senare, men också för att om man inte har 

någon erfarenhet inom branschen så är det ett bra sätt att träffa människor och kanske bli-

vande arbetsgivare och kollegor, som ofta har koll på vad det är för människor som behövs 

efter examen. Någon tycker att separatistiska sammankomster av alla slag kan stärka tjejers 

kompetens. 
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5 Analys och diskussion 

 Modellinlärning 5.1

Enligt Albert Bandura (1977), trots stora meningsskiljaktigheter bland personlighetsteoretiker 

i vad de anser vara det mest lämpliga referenshändelser för identifiering, är det allmänt veder-

taget att identifiering avser en process där en persons tankar, känslor eller handlingar utformas 

efter en annan person som tjänar som modell. Vidare anser han att omfattningen av ”identifi-

catory patterns” påverkas starkt av den förstärkande effekten och det sociala godkännandet i 

samband med imiterande beteende. Positiv förstärkning av specifika identifieringsbara svaren 

kan inte bara öka den spontana prestanda utan belönas med matchande beteende, men det kan 

under vissa förutsättningar även upprätta en allmän imiterande svarstendens (Bandura, 1969, 

s. 225). Ur detta perspektiv, kan studiens resultat i vilket det uttrycks respondenternas syfte 

och önskemål med skapandet av nätverket, att skapa förebilder både för kvinnorna som är 

redan yrkesverksamma och inte minst för nästkommande generationer, tolkas som en an-

strängning att skapa och förmedla identifierbara modeller. Skapandet av förebilder ska också 

leda till en kvinnogemenskap som ska fungera som en inspirationskälla för många kvinnor 

och även kunna ha inflytande på den framtida utvecklingen av IT-branschen. Ur studien 

framgår att en stor del av respondenterna och samtliga intervjupersoner lägger väldigt stor 

vikt på att lära från varandra och lyfta kvinnorna i IT-branschen. Nätverket har en stor roll då 

det gäller socialinlärning och modellinlärning eftersom medlemmarna aktivt jobbar med att 

motivera kvinnorna till att tro på deras förmåga och öka deras självförtroende i form av en 

kontinuerligt ömsesidig påverkan.   

 

Bandura (1969) skriver om fyra nödvändiga förutsättningar för en effektiv modellinlärnings-

process. Den första förutsättningen är uppmärksamhet, för att människan ska kunna lära sig 

någonting måste hon/han vara uppmärksam. 96 % av kvinnorna som svarade på enkäten anser 

att det är fler män i IT-branschen än kvinnor och det är viktigt att få in fler kvinnor i bran-

schen (se kap. 4.2.1). En tolkning av detta ur uppmärksamhetsperspektivet är att om kvin-
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norna själva uppmärksammar denna situation ökar deras vilja att lära sig mer om situationen 

och om hur de kan bidra till en förändring.  

Den andra förutsättningen i en modellinlärningsprocess enligt Bandura (Ibid), är för männi-

skan att komma ihåg det hon har uppmärksammat och kunna reproducera det, vilket är den 

tredje förutsättningen. Respondenternas reproduktiva ansatser återfinns i svaren på enkätfrå-

gan 4.2.6 ”Har du själv blivit inspirerad till att göra någonting för att förbättra kvinnornas 

situation i IT-branschen?”. En del av medlemmarna skriver att själva har bildat nya nätverk, 

som är mindre divisioner av Geek Girl Meetup i andra städer i Sverige och andra har bildat 

kvinnliga nätverk med fokuserade ämnen så som till exempel Wordpress. Denna typ av svar 

skulle kunna tolkas som att medlemmarna i nätverket reproducerar en viss kunskap, eller 

vissa färdigheter de får förmedlade i nätverkets möten.   

 

Den fjärde förutsättningen för modellinlärningsprocessen är motivation. På studiens enkätfrå-

gor 4.2.8 ”Tycker du att det är viktigt att sådana nätverk som Geek Girl Meetup finns? Var-

för?” svarar 93 % av respondenterna att nätverket är viktig. När respondenterna motiverar 

sina svar uppger de att de känner sig motiverade till att imitera de andra kvinnorna som vågar 

ta sina platser i IT-branschen och att de själva vill aktivt delta och hjälpa till i förbättringspro-

cessen och öka antalet kvinnor i IT-branschen. Med stöd i motivationsperspektivet kan dessa 

svar tolkas som att det kvinnliga nätverket erbjuder sina medlemmar en tillräcklig bra anled-

ning att imitera som i sin tur skapar ökad motivation för inlärning och utveckling.  

 

Ur modellinlärningsperspektivet kan man tolka resultaten i både intervjuer och enkäter att 

medlemmarna i nätverket GGM hittar förebilder och stimulans inom nätverket. De erbjuds i 

ganska stor utsträckning modeller för identifiering och förutsättningar för en framgångsrik 

modellinlärning uppfylls inom nätverket. En diskussion som kan uppstå i detta sammanhang 

är om detta räcker för enskilda eller för utvecklingen i branschen. Vilka förutsättningar för 

social- respektive modellinlärning, så som det har beskrivits i denna studie, som finns till-

gängliga utanför nätverket är inte ämne för denna undersökning men en kartläggning av dessa 

skulle kunna sätta resultaten i studien i ett annat perspektiv. För kvinnorna i denna studie är 

nätverket tillräcklig motiverande för att de ska fortsätta vara aktiva i branschen och vilja ut-

vecklas. En fråga som inte har berörts i uppsatsen är också hur motiveras och inspireras andra 

yrkeskvinnor som sysslar med IT och inte är medlemmar i något nätverk skulle kunna vara en 

vidareutveckling av studien. 
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 Genusperspektiv 5.2

De senaste decennierna har präglats av en ökning av kvinnogrupper och nätverk i många olika 

sammanhang och därför ökningen är historiskt unik och måste ses som en social utveckling av 

vår tid (Ljung, 1995). Ljung beskriver kvinnogrupperna med medlemmar som har en starkare 

yrkesidentitet att de ”ger större utrymme för vars och ens individualitet” och att deras behov 

”handlar om att vara stöd för varandra och inte minst för att kunna hävda sig inom sitt eget 

yrkesområde” samt att dessa kvinnor ”kämpar för sina åsikter, värderingar och sitt eget äm-

nesområde”. Ur svaren i studien framkommer att kvinnorna upplever att stödet de får genom 

att tillhöra nätverket hjälper de att ha en bättre självkänsla i karriären och kunna ta plats på 

deras arbetsplatser. Det går att konstatera att en starkare yrkesidentitet utformas av medlem-

skapet i nätverket. Drivkraften bakom nätverket också hjälper kvinnorna att utvecklas i deras 

arbeten och yrkesroller.  

 

Bakom det fundamentala behovet av gemenskap finns olika problematik också så som att 

kvinnorna ställer höga krav och förväntningar på kvinnliga ledare vilket återspeglas i några få 

svar från respondenterna där de nämner bland att nätverket och förebilderna inte lever upp till 

deras förväntningar. Dessa svar förekommer väldigt sällan och om Ljungs resonemang följs 

förklaringen ligger i att kvinnor som redan i unga år lärt sig stå på egna ben har större själv-

förtroende ”när det gäller kompetens och resurser” och inte har samma behov ”av starka pro-

jiceringar på andra kvinnor” (Ljung, 1995, s. 376-377).  

Som studien har tidigare också påpekat, en diskussionsfråga som kan uppstå i samband med 

analysen av resultaten är hur yrkesidentiteten formas, stärks och utvecklas för yrkesaktiva 

kvinnor inom IT som väljer att inte vara medlemmar i ett nätverk. Emellanåt har denna jämfö-

relse inte varit objekt av denna studiens metod och forskningsfråga och ses därmed som en 

möjlig vidareutveckling. 

 

Enligt Kamjou (1998, s. 268) ”i vår kultur lär sig pojkar att det är manligt att bemästra någon-

ting, att kontrollera, medan flickor lär sig att kompromissa, att acceptera och ta hänsyn till 

sådant som inte går att kontrollera”. Många av kvinnorna som besvarat enkäten menar att 

kvinnor inte känner sig hemma i den manliga kulturen som omger datorer och det, enligt re-

spondenterna beror på rädslan för teknologi vilket Kamjou också talar om. Medlemmarnas 

rädsla för teknologi har minskat sedan de tillhör nätverket och genom att ha möjlighet att 
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träffa många andra kvinnor som jobbar i branschen, har deras självförtroende ökats bland 

manliga kollegor. Kvinnorna får en bekräftelse att kvinnokompetens behövs i branschen och 

de upplever en ökad kontroll över deras yrken. Kamjou anser också att det är viktigt för kvin-

nor att våga prova sig fram, att leka eftersom ”genom lek skaffar man sig kunskap” (Kamjou, 

1998, s. 270) vilket kvinnorna i många svar uppger att de gör. De provar sig fram genom att 

arrangera temakvällar och testa själva hur man använder olika programmeringsspråk, funkt-

ioner, program, osv. 

 

Kamjou (1998) låter oss förstå att jämställheten och informationstekniken inte är en kvinno-

fråga utan en demokratifråga för en gemensam framtid. För att informationstekniken ska 

kunna ge oss nya möjligheter krävs att kvinnor ska ta tag i tekniken och både kvinnor och 

män ska ha möjlighet att påverka dess framtida utveckling. Ur studiens enkätsvar går det att 

konstatera att respondenterna själva ser en förbättrad jämställdhet i IT-branschen som nöd-

vändigt. Ur svaren framkommer att även om kvinnorna tycker att det är långt kvar och mycket 

att göra tills ett jämställt IT-samhälle kan uppnås, Geek Girl Meetup kan bidra till utveckling-

en. För en jämlik digital framtid Kamjou (1998) nämner några möjliga strategier och bland 

dem finns ”the geekgirl” förhållningsättet och med det menar Kamjou (1998) att ”the 

geekgirl” ”skapar inte bara informationstekniken som sådan utan också den kultur som omger 

den” och därmed tar makten över datorn. Ur flertalet resultatsvar kan det tolkas som att re-

spondenterna i denna studie strävar och agerar mot den nya kulturen där kvinnor ser sig själva 

med lika möjligheter som männen. Både GMM grundarna och nätverkets medlemmar ifråga-

sätter gamla gränser och anser att en aktiv förändringsprocess krävs för en avgörande föränd-

ring i framtidens teknikutveckling, som överensstämmer med en av Kamjous avslutande reso-

nemang. 

 

En genomgående tråd i undersökningens svar är att informanterna nämner ifrågasättandet av 

deras kompetens på grund av deras kön och hur svårt det är att få erkännande för samma jobb 

som männen gör i IT-branschen. Empirin visade tecken på att kvinnor känner sig förbisedda 

inte bara i yrkessammanhang men även som målgrupp. I yrkessammanhang är de åsidosatta 

genom att deras manliga medarbetare blir erbjudna högre positioner inom företaget mycket 

oftare samt kvinnornas kunskap och kapacitet att utföra vissa jobb är ifrågasatt. Kvinnorna 

som jobbar i dataspelbranschen känner mest bristen av kvinnor i deras yrkesgren. Utifrån de-

ras svar kan det tolkas att deras anpassning i IT-branschen är svårare och de måste kämpa mot 
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inte bara förutfattade meningar om kvinnornas skicklighet när det gäller teknik utan också för 

att kvinnorna skall vara inkluderade som målgrupp. Respondenternas svar tyder på en ord-

ningsstruktur inom IT-branschen. En tolkning av kvinnornas föregående redogörelser med 

stöd av Hirdmans (1988) genussystem, som består av två bärande logiker så som isärhållning 

och mannen är normen, kan framhålla att i IT-branschen finns fortfarande en tydlig hierarkisk 

ordning och kvinnorna känner sig underordnande männen. Utifrån enkätsvaren där kvinnor 

förbises som målgrupp i spelutvecklingen är det tydligt att männen som är normen. Vissa av 

kvinnornas arbetsplatser är mer inriktade på männens behov och kvinnorna känner ett stort 

behov av ett mer jämt fördelad maktbalans. Det kvinnliga nätverket som de tillhör ger de 

styrka och inspiration till att påverka situationen då de anser båda könens medverkan ökar 

kreativiteten och konkurrenskraften oavsett social sammanhang och bransch. För dessa kvin-

nor är viktigt med olika referensramar och bakgrund samt att försöka göra någonting för att 

förändra IT-samhället så att även kvinnor ska ha flera möjligheter till spännande arbetsplatser 

i närheten av teknik. Kvinnorna är medvetna om isärhållning och att i dagsläge är det männen 

som är normen i IT-branschen. De försöker motarbeta detta genom att vara driftskällor för de 

kvinnor som behöver hjälp med att komma igång med en IT-karriär och bidra med stöd, inspi-

ration och allmänt med vad de kan för att hjälpa till i förbättringsprocessen.  

 

Ur studien framgår också att kvinnornas utvecklingsmöjligheter begränsas när de väljer att 

skaffa barn samt att de blir ibland misstagna för att inte kunna utföra vissa uppgifter, mest 

nämner de programmering, på grund av att de är kvinnor. Hirdman (1988) menar att mänsk-

ligheten är uppdelad i två grupper, männen och kvinnor och att det finns ett kontrakt mellan 

könen. Hon kallar det för genuskontrakt och med detta menas föreställningar och principer 

som styr förhållandena mellan könen, det vill säga att mannen är försörjaren och kvinnan tar 

hand om hemmet och barnafödandet. Kvinnorna menar att även när de väljer en karriär har de 

fortfarande huvudansvaret för hushåll och hem. Genuskontraktet ärvs och förändras med varje 

generation (Hirdman, 1988) och kvinnorna själva vill ha mer inflytande på hur genusarbets-

delningen ska styras och indelas inom IT.  

 

Analysen av studiens svar ur ett genusperspektiv visar främst att nätverket används av med-

lemmarna som kollektiv för att lyfta kvinnornas situation för att lyfta sig själva ur en ojäm-

ställd kontext. Respondenterna uttrycker uppfattningen att nätverket GGM bidrar med många 

förutsättningar som stöttar, utrustar och bistår de i deras ansträngningar att uppnå bättre vill-
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kor i arbetslivet. Emellanåt skulle man kunna ställa sig frågan om detta är tillräckligt. Det har 

inte varit denna studiens intention att ta reda på huruvida medlemmarna i kvinnonätverket 

anser att andra faktorer utifrån nätverket skulle kunna påskynda den önskade förändringen av 

branschen generellt, exempelvis genom nationella styrmedel eller deras egen arbetssituation i 

synnerhet. 

 

Ur respondenternas svar kan tolkas som att kvinnans intressen och delaktighet har varit mar-

ginaliserade och ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle skulle avspeglas i deras ökade 

engagemang i teknik utvecklingen. De anser att tiden är mogen för att förhållandet mellan 

teknik och kön ska omarbetas vilket sammanfaller med Wajcmans (1991) syn på framtidens 

teknologi. Den gamla maskulina ideologin har gjorts alltmer ohållbar av de dramatiska för-

ändringarna i teknologi och kvinnans bidrag är nödvändig i kommande tidens teknik. 

Wajcman (Ibid) hävdar att teknik avslöjar samhället som uppfinner och använder den och 

respondenternas svar överstämmer med förenämnd granskning. Respondenternas vilja att 

medverka i teknikens utveckling beror på att de anser som nödvändigt att framtiden skapas av 

kvinnor och män gemensamt eftersom IT berör alla personer. I den mån tekniken idag avspeg-

lar en mansvärld, kampen för att omvandla den kräver en omvandling av relationerna mellan 

könen vilket respondenterna aktiv arbetar med genom att förbättra maktbalansen inom teknik. 

 

Kvinnors handlingsutrymme förbättras genom den kollektiva organiseringen. Respondenterna 

uppger att gemenskapen motiverar och inspirerar kvinnor till mer aktiv handling inom IT-

branschen och därmed gemenskapen får ett värde i sig, vilket stärker kvinnornas självförtro-

ende (Eduards, 2002, s. 16). Stereotypa könsföreställningar i samhället benämns och ifråga-

sätts (Eduards, 2002, s. 16) genom att medlemmarna i Geek Girl Meetup nätverket hittar nya 

referenspunkter i kvinnorna som de träffar och detta möjliggör för gruppen att våga sträva 

efter en mer jämställd IT-bransch och uppmuntra den kvinnliga minoriteten till att motarbeta 

gamla betraktelsesätt. Respondenterna strävar efter likabehandling och könsneutralitet och 

nätverket ger de möjlighet att visa sin samlade styrka som yrkeskategori samt en möjlig utväg 

att jämna ut oddsen i den mansdominerade IT-branschen.  
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6 Slutsatser 

Syftet med denna undersökning har varit att belysa medlemmars i nätverket Geek Girl Meetup 

uppfattningar om IT-branschen samt nätverkets påverkan över IT-branschen och medlemmar-

na själva. Informanternas svar, som har analyserats mer detaljerad i kapitlet ovan, tyder på att 

medlemmarna i nätverket GGM ser IT-branschen som en ojämställd yrkesarena. Det berättas 

om en kultur av isärhållning av roller och en arena där mannen är normen. Under sådana för-

utsättningar får nätverket en funktion att stärka kvinnornas självförtroende som gör det möj-

ligt för dem att förbättra deras yrkesmöjligheter. Nätverkets gemenskap försäkrar kvinnorna 

om att de inte är ensamma i branschen och kan spela en effektiv roll i att minska känslan av 

isolering. 

 

I denna undersökning har genusperspektivet varit ett analysverktyg svår att undvika. Med-

lemmarna i Geek Girl Meetup har skapat ett nätverk av kvinnor för kvinnor. Flertalet med-

lemmar uppvisar ett stort behov av bekräftelse i ett mansdominerat yrke och använder sig av 

nätverket medvetet för att få det. Kvinnorna använder nätverket också för att stärkas i sina 

yrkesroller, att få sina yrkesidentiteter stärkta och för att hävda sig i branschen.  

 

Kvinnornas beskrivningar präglas allmänt av stort välbehag över upplevelser av samhörighet 

och gemenskap inte bara i det sammanhanget att alla är kvinnor. Medlemmarna ger varandra 

bekräftelse och hopp om en ljusare framtid, men främst erbjuder nätverket en möjlighet att 

påverka framtiden i positiv bemärkelse både för dem som individer och yrkeskvinnor. Det är 

allmänt känd att det är svårt för enbart en röst att höras men en grupp av röster tillsammans 

kan göra en skillnad och även påverka en framtidsutveckling, i det här fallet IT-branschens 

framtida utveckling mot en mer jämställd arbetsmarknad. 

 

Deltagande i nätverk av typen Geek Girl Meetup kan vara en bidragande modell för att främja 

jämställdheten och förbättra villkoren för kvinnor i IT-branschen. På kort sikt kan medlem-

skap i nätverket också bidra till att kvinnor väljer att stanna en längre tid i branschen trots, 

ibland, motiga förhållanden. Däremot kan studien inte tydligt visa huruvida möjligheten att 
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vara medlem i Geek Girl Meetup har någon attraherande effekt över andra kvinnor att börja 

en utbildning/karriär i IT-branschen, eller att det därmed främjas en viss tillströmning av 

kvinnor till IT-relaterade yrken. 

 

Uppsatsens slutsats är att en direkt påverkan av det kvinnliga nätverket Geek Girl Meetup på 

IT-branschen inte kan styrkas men den har en positiv inverkan på medlemmarna. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

1. Vad är Geek Girl Meetup? 

 

2. Vad gör GGM? (vad förmedlar ni) 

 

3. Vad är syftet med GGM? (vad är ni ute efter, vad vill ni?) 

 

4. Hur kommer det sig att ni startade? (Hur startade ni, hur gick ni till väga, vem kom på idén, 

grundaren?) 

 

5. Vilka är er målgrupp 

 

 

 

Bilaga 2 – Enkätformulär 

 

1. Vad arbetar du med? 

 

2. Har du någon teknisk utbildning (så som webbutveckling, programmering, informatik 

osv.)? 

 Ja 

Nej 

Annat 

 

[Om Ja fråga 2] 

3. Vad är det för utbildning du har? 
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4. Din huvudsakliga uppfattning om antalet kvinnor och män i IT-branschen: 

 Flera män än kvinnor 

 Flera kvinnor än män 

 Lika många kvinnor som män 

 

5. Är det viktigt för dig att få in fler kvinnor i IT-branschen? 

 Ja 

 Nej 

 Har aldrig funderat på det 

 

[Om Ja fråga 5] 

6. Varför är det viktigt? 

 

 

7. Var det utmanande för dig att välja en IT-karriär som kvinna? 

 Ja 

 Nej 

 Har aldrig funderat på det 

 

[Om Ja fråga 7] 

8. Varför var det utmanande? 

 

9. Påverkas din karriär av att vara kvinna? 

 Ja 

 Nej 

 Har aldrig funderat på det 

 

[Om Ja fråga 9] 

10. Hur påverkas din karriär av att vara kvinna? 

 

11. Vem/Vad har påverkat ditt yrkesval? 
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12. Enligt statistiken är kvinnorna i minoritet i IT-branschen. Din huvudsakliga uppfattning 

om att vara minoritet i denna bransch är: 

 En fördel 

 En nackdel 

 Har aldrig funderat på det 

 

[Om svaret var En fördel fråga 12] 

13. Varför är det en fördel? 

 

[Om svaret var En nackdel fråga 12] 

14. Varför är det en nackdel? 

 

15. Hur kom du i kontakt med Geek Girl Meetup? 

 

16. Har du hittat någon eller några kvinnliga förebilder genom att vara medlem i Geek Girl 

Meetup? 

 Ja 

 Nej 

 Annat 

 

[Om Ja fråga 16] 

17. Varför ser du henne/de som förebilder? 

 

18. Har du själv blivit inspirerad till att göra någonting för att förbättra kvinnornas situation i 

IT-branschen? 

 Ja 

 Nej 

 Annat 

 

[Om Ja fråga 18] 

19. Berätta om din inspiration: 
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20. Har du lyckats utöka ditt nätverk genom att vara med i Geek Girl Meetup? 

 Ja 

 Nej 

 Annat 

 

[Om Ja fråga 20] 

21. På vilket sätt har du lyckats utöka ditt nätverk? 

 

[Om Nej fråga 20] 

22. Vad tror du att anledningen är till att du inte har lyckats utöka ditt nätverk? 

 

23. Tycker du att det är viktigt att sådana nätverk som Geek Girl Meetup finns? 

 Ja 

 Nej 

 Har aldrig funderat på det 

 

[Om Ja fråga 23] 

24. Varför? 

 

25. Är du medlem i något annat nätverk än Geek Girl Meetup? 

 Ja 

 Nej 

 Vill inte svara 

 

[Om Ja fråga 25] 

26. Vilka andra nätverk är du medlem i? 

 


