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Förord 

Regeringen gav 2006 Kungliga Tekniska Högskolan i uppdrag att ta fram en handlingsplan 

med förslag till åtgärder för att främja jämställdheten i IT-branschen vilket rapporterades i 

rapporten ”Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt”. Den rapporten lyfte fram 37 åtgärder 

för att förbättra jämställdheten och är riktad till samhället, IT-branschen samt lärosäten 

som bedriver utbildning med IT-inriktning.  

Regeringen gav 2011 Tillväxtanalys i uppdrag att följa upp de åtgärder som redovisades i 

KTH:s handlingsplan samt att göra en statistisk analys över jämställdheten inom IT-

området mellan åren 2007-2010. 

Projektledare och huvudförfattare till rapporten har varit Markus Bergfors, analytiker vid 

Tillväxtanalys. Lars Bager-Sjögren, analytiker vid Tillväxtanalys har stått för statistikstöd. 

Statistikinsamling och intervjuer med lärosäten och företag i IT-branschen är utförda av 

SWECO Eurofutures. 

 

Stockholm, 30 mars 2012 

Enrico Deiaco, Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser 
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Sammanfattning 

Regeringen har gett Tillväxtanalys i uppdrag att följa upp de förslag till åtgärder som 

redovisades i KTH:s handlingsplan ”Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt” från 2007 

samt att göra en statistisk analys över jämställdheten inom IT-området mellan åren 2007-

2010. De flesta av de 37 föreslagna åtgärderna som presenteras i handlingsplanen från 

2007 har blivit utförda under åren – i någon mån. Däremot har de inte utvärderats i någon 

större utsträckning. Framförallt har de inte utvärderats för effekter på jämställdheten i IT-

branschen i stort. Det gör det svårt att koppla de olika åtgärderna till förändringar av 

jämställdhetens utveckling på branschnivå. 

Uppföljning av förslagen i handlingsplanen. Vid intervjuerna framkom att ingen av de 

tillfrågade inom näringslivet eller på lärosätena med ansvar för jämställdhetsfrågor sade sig 

känna till handlingsplanen. En förklaring till detta är att förslaget från KTH aldrig antogs 

som ett beslut av regeringen och har således inte kommunicerats som ett formellt 

regeringsbeslut. Dock har många av förslagen genomförts fristående utan koppling till 

själva förslaget till handlingsplan. 

Trots bristen på samordning, systematiska utvärderingar och koppling till själva 

handlingsplanen finns det flera anekdotiska stöd för att vissa initiativ har haft större 

resultat än andra. För offentliga myndigheter har det handlat om att tänka igenom 

målgruppen så att man inte bara når de redan frälsta; För företag om att använda 

rekryteringen som en framgångsrik metod att attrahera kvinnor till företaget och att det 

kanske inte är enskilda åtgärder utan det dagliga arbetet som är det viktiga; För lärosäten 

har det handlat om att bredda och profilera om IT-utbildningarna. Intervjuerna visar att 

tvärvetenskapliga perspektiv på IT har lockat kvinnor. Flera lärosäten har också insett att 

den image som framförallt vissa tekniska IT-utbildningar har haft skrämmer bort vissa 

grupper – att döpa om program men i stort behålla innehållet har visat sig ge goda resultat 

för att jämna ut obalansen mellan könen. Lärdomar har tagits upp snabbt av dem som 

arbetar med frågan och ett förbättrings- och utvecklingsarbete inom näringsliv, lärosäten, 

intresseorganisationer och myndigheter har skett kontinuerligt sedan 2007. Flera av 

förslagen har prövats men inte levt vidare av olika skäl – flera av dessa är också beskrivna 

i rapporten.  

Statistisk analys av jämställdheten inom IT-området. Kvinnliga studenter har utgjort en 

majoritet av studenterna vid de svenska lärosätena sedan lång tid. Vid IT-utbildningarna 

ser det dock annorlunda ut. Av nybörjarstudenter på högskolan med inriktning mot IT har 

andelen kvinnor sedan början av 1990-talet pendlat mellan ungefär 20 och 30 procent. Det 

året då andelen var som lägst, 2004, motsvarade kvinnornas andel av nybörjarstudenterna 

på högskolan med inriktning mot IT 17 procent. Sedan dess har andelen ökat något. Ett 

liknande mönster gäller också när man ser till andelen examina. Inom IT-utbildningarna 

togs år 2010 19 procent av examina ut av kvinnor. Detta är en minskning med drygt tio 

procentenheter från år 2000 vilket var det år då flest examina togs ut av kvinnor. 

Minskningen gäller framförallt inom ämnesinriktningen informatik, datavetenskap och 

systemvetenskap där kvinnor i början på 2000-talet tog ut över 40 procent av alla IT-

examina, en siffra som 2010 nästan halverats. 

Statistiken visar att ungefär en femtedel av alla som arbetar inom ett IT-yrke är kvinnor. 

Inom samma yrkesgrupp och under kontroll för ålder, utbildning, arbetstid och sektor 
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tjänar kvinnor i IT-branschen sex procent mindre än männen. Detta är samma viktade 

löneskillnad som på den svenska arbetsmarknaden som helhet. För gruppen 

nyutexaminerade har skillnaderna i löner minskat mellan könen under den belysta 

perioden. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska IT-företag noterade på 

Stockholmsbörsen uppgick år 2010 till 21 procent vilket är en ökning på knappt 2 

procentenheter sedan år 2007. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i IT-företagens 

styrelser ligger på samma nivå som Stockholmsbörsen i sin helhet. Kvinnornas andel av 

rollerna som IT-chefer, chefer och VD är lägre än andelen som sitter i styrelser. Inom IT-

området är andelen kvinnor i dessa roller också lägre än de flesta andra branscher.  

Sammanfattningsvis beskriver uppföljningen flera enskilda erfarenheter som kan bilda 

grund för hur framtida åtgärder kan utformas för att öka jämställdheten inom utbildning, 

lärosäten och näringsliv. Det finns flera lärdomar – som att det ger bättre resultat att arbeta 

med flera jämställdhetsåtgärder parallellt och vikten av att ha tydliga och konkreta mål. 

Det är emellertid tydligt att det tar tid för ny jämställdhetspolicy att få signifikanta effekter. 

Det arbete som görs idag på grund- och gymnasieskolor kommer sannolikt på sikt att leda 

till bättre jämställdhet på chefsnivå i näringslivet. Med detta i åtanke är det viktigt att 

jämställdhetsarbetet är långsiktig. Det finns också argument för att genomföra systematiska 

uppföljningar även om orsakssambanden ofta är komplexa. Om Sverige får in fler kvinnor 

på IT-utbildningar idag går de in i ett IT-yrke om minst två till fem år (beroende på 

utbildning). Fem år efter det börjar de på chefsnivå. Detta gör det svårt att följa upp de 

specifika åtgärdernas effekter på hela IT-området. Aktiviteterna bör därför följas upp så 

nära utförarna som möjligt – istället för övergripande förändringar inom branschen så 

måste utvärderingar fokusera på det som är direkt mätbart och en direkt konsekvens av de 

åtgärder aktörerna utför.   
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1 Inledning 

Sverige framställs ofta i internationella sammanhang som ett jämställdhetens 

föregångsland.1 Detta betyder dock inte att det råder full jämställdhet mellan könen i 

Sverige. Denna rapport beskriver hur jämställdheten ser ut inom ett specifikt område och 

bransch – informationsteknologi – genom att följa upp ett antal förslag till initiativ som 

presenterades i en handlingsplan från KTH för ökad jämställdhet 2007.2   

1.1 Jämställdhet i IT-branschen 

IT-branschen är en viktig framtidsbransch för Sverige. Den är också en av de branscher 

som är minst jämställda vad gäller könsfördelning. Figuren nedan som visar andelen 

kvinnor som innehar en VD-roll i branschen illustrerar detta tydligt.3  

 Figur 1. Andelen kvinnliga VD:ar per bransch. (Källa: ComputerSweden 2012) 

                                                 
1 Sverige toppar ofta jämförelser mellan länder vid sammanvägningar av faktorer som har betydelse för 

jämställdhet mellan kvinnor och män – något regeringen också hänvisar till i skrivelsen till riksdagen om 

jämställdhetspolitikens inriktning (Regeringen 2011). 
2 KTH 2007 – på uppdrag av regeringen. 
3 Computer Sweden (2012-02-23): Undersökning baseras på samtliga svenska företag i Bolagsverkets register 

som dels har en omsättning på minst tio miljoner kronor, dels har angivit vd:s kön. Uppdelningen av olika 

sektorer utgår från den branschindelning som används av omvärlds- och företagsinformationstjänsten 

Retriever. Totalt rör det sig om drygt 29 000 företag, varav 1 268 inom it och telekom. 
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Generellt kan man säga att de branscher med högre andel kvinnor i höga positioner också 

är de som anses vara traditionellt ”kvinnliga” – exempelvis hälsa, utbildning, bemanning, 

turism och hotell och restaurang.4  

Om man skapar en ögonblicksbild av IT-området så finns det i statistiken tydliga tecken på 

det så kallade ”glastaket” vad gäller kvinnors tendens eller möjlighet att gå vidare i 

karriären. Detta illustreras i Figur 2 nedan med en tydlig snedfördelning av kvinnor hela 

vägen från att de påbörjar en IT-utbildning, forskningsstudier, till att de arbetar med ett IT-

relaterat yrke, ändå till deras karriärutveckling inom IT-branschen. 

 

Figur 2. En ögonblicksbild av fördelningen mellan kvinnor och män inom IT-området 2010.5 

 

Att inte all potential kompetens används på rätt sätt är självklart ett problem för IT-

branschen själv. Frågan om jämställdhet inom IT-området handlar dock inte bara om 

näringslivets tillväxt. En ökad digitalisering påverkar hela samhället och har en central roll 

att spela för att göra Sverige till ett bättre, friare, mer demokratiskt och hållbart samhälle. 

Detta är bara möjligt om alla medborgare är del av denna utveckling. Sveriges regering 

anser därför att det behövs fler kvinnor som är med och fattar beslut samt deltar i 

utvecklingen av digitaliseringen och dess möjligheter. Att fler kvinnor går på utbildningar 

med IT-inriktning och att det finns fler kvinnor inom IT-branschen är centralt för att detta 

ska ske.  

Regeringens ambition är att ”andelen kvinnor i IT-relaterade yrken och kvinnor som 

studerar på utbildningar med IT-inriktning ska öka kraftigt fram till 2020”.6 Syftet med 

denna rapport är att bistå regeringens fortsatta arbete genom att undersöka hur tidigare 

arbeten och ambitioner har fallit ut. 

                                                 
4 Se också Andra AP-fonden (2011). Också den visar att andelen kvinnor är låg i IT- och telekombranschen. 
5 Baserat på källor i egen statistikbearbetning (se kapitel 5 av denna rapport) – förutom Sveriges totala 

befolkning,(SCB) samt VD inom IT-branschen (Computer Sweden). Idé till visualisering kommer från Andra 

AP-fonden (AP2 2011).  
6 Se sid. 10 ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige” (Regeringen 2011)  
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1.2 Bakgrund, syfte och metod 

Regeringen gav 2006 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan med förslag till åtgärder för att främja jämställdheten i IT-branschen.7 Detta 

arbete redogjordes för i rapporten ”Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt: 

Handlingsplan för att främja jämställdheten inom IT-området med fokus på näringsliv och 

akademi” som publicerades 2007 (fortsättningsvis benämnd ’handlingsplanen’).  

Syftet med handlingsplanen var att främja jämställdheten inom IT-området med fokus på 

näringsliv och akademi. Handlingsplanen lyfter därför fram 37 förslag till åtgärder som 

riktades till tre målgrupper: 

• Samhället i stort, företrädesvis offentliga myndigheter och intresseorganisationer, 

• IT-branschen generellt, 

• Lärosäten som bedriver utbildning med IT-inriktning.  

Handlingsplanen var KTH:s förslag till handlingsplan, på uppdrag av regeringen. Förslaget 

antogs däremot inte som ett beslut av regeringen och följaktligen har den därför inte 

kommunicerats som regeringens handlingsplan. En första uppföljning rekommenderades 

av KTH skulle ske under 2009. Inom ramen för arbetet med Sveriges digitala agenda har 

regeringen nu gett Tillväxtanalys i uppdragatt följa upp förslagen i handlingsplanen.8 

Uppföljningen av handlingsplanen vilar på två ben: 

• Uppföljningen ska klargöra vad som hänt rörande de förslag som återfinns i 

handlingsplanen. I uppföljningen av de förslag som återfinns i handlingsplanen 

bygger redovisningen på intervjuer, skriftliga frågor till myndigheter nämnda i 

handlingsplanen och läsning av tidigare offentliga rapporter och utvärderingar. Sweco 

Eurofutures fick i uppdrag att genomföra en kvalitativ studie, där ett 30-tal lärosäten 

och IT-företag har intervjuats med syftet att få en uppfattning om vilka av förslagen i 

handlingsplanen som genomförts och vilken erfarenhet som finns av dem. 

Uppföljningen fokuserar först och främst på om förslag i handlingsplanen har lett till 

konkreta initiativ. Tillväxtanalys har inget uppdrag att utvärdera de initiativ som har 

tagits. 

• Uppföljningen skall utifrån tillgänglig data, göra en statistisk analys över 

jämställdheten inom IT-området mellan åren 2007-2010. Den statistiska analysen 

vilar på en sammanställning av befintlig statistik inom IT-området. En del av 

statistiken har Tillväxtanalys tagit fram och en del fick Sweco Eurofutures i uppdrag 

att ta fram. Statistiken belyser två områden - antagning och examen till högskole- och 

universitetsutbildningar, samt arbetsmarknaden och lönerna i IT-branschen generellt.   

Uppföljningen av förslagen för de tre målgrupperna och statistiken redovisas i fyra 

separata kapitel.  

• Övergripande åtgärder för samhället (Kapitel 2) 

• Rekommendationer för IT-branschen (Kapitel 3) 

• Rekommendationer för lärosäten som bedriver IT-utbildning (Kapitel 4) 

                                                 
7 Handlingsplanen togs fram i samarbete med ett antal företag inom IT-branschen och en styrgrupp med 

representanter från myndigheter, intressegrupper och lärosäten. 
8 Regeringsbeslut N2011/5016/ITP. 
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• Statistik över utvecklingen av jämställdhet inom IT-området (Kapitel 5) 

Avgränsningar 

Intervjuade företag. Redovisningen bygger på intervjuer med 15 företag inom IT-

branschen som i några fall kompletterats med skriftliga frågor.  Företagen är utvalda i tre 

urvalsgrupper.  

 Den första gruppen omfattar de fem företag som deltog i framtagandet av 

handlingsplanen tillsammans med KTH: HiQ, Microsoft, Sony Ericsson, Tradedoubler 

och Zipper. Dessa företag valdes för att de hade kopplingar till handlingsplanen och 

med stor sannolikhet hade genomfört flera av förslagen. Det sistnämnda företaget har 

sedan dess blivit uppköpt av ett annat företag, och har därför inte deltagit. På de fyra 

övriga har personalomsättning inneburit att den som intervjuades inte deltog i arbetet 

2006-2007.  

 Den andra urvalsgruppen omfattar de största företagen inom IT-branschen, utifrån 

kriteriet antal anställda. De 15 största utifrån detta kriterium utgjorde bruttourvalet. De 

valdes för att de har många anställda, anställer många nyutexaminerade och därför kan 

antas var tongivande i jämställdhetsarbetet för branschen som helhet. Utfallet av 

telefonundersökningen är att åtta företag deltog: TeliaSonera, Logica, Tieto, Hewlett-

Packard, Sogeti, Enics Sweden, Axis communication, Vattenfall Business Service. De 

övriga var inte nåbara eller hade inte tid att svara. Av de svarande har sex företag över 

1000 anställda och två företag har 500-1000 anställda.  

 Den tredje gruppen företag i urvalet var företag med färre än 50 anställda. Målet var att 

intervjua fem mindre företag. Små företag valdes för att de möter på andra svårigheter 

än de stora företagen vid jämställdhetsarbete. Ett slumpmässigt urval på 15 företag 

gjordes. De små företagen har varit svåra att nå och flertalet av de som kontaktades 

avböjde att delta på grund av tidsbrist eller för att de ansåg att de var så små att 

frågorna i undersökningen inte var applicerbara på dem. Tre företag i gruppen deltog. 

Urvalet av företag är draget ur SCB:s företagsdatabas. Definitionen av vad som är ett IT-

företag utgår från SCB:s branschklassificering SNI 2007. De branscher som omfattas är 

partihandel med information och kommunikationsutrustning, utgivning av programvara, 

telekommunikation, dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d., informationstjänster 

samt reparation av datorer och kringutrustning. 

Svarpersonernas position har varierat beroende på var ansvaret för jämställdhetsfrågorna 

har legat, men i de allra flesta fall rör det sig om någon med ansvar för företagets HR-

funktion. I enstaka fall har den person som deltagit i intervjun inte kunnat avsätta mer än 

15-20 minuter, vilket inneburit att det inte varit möjligt att inhämta underlag så systematisk 

som vore önskvärt. 

Intervjuade lärosäten. Redovisningen bygger på intervjuer som i några fall kompletterats 

med skriftliga frågor till 16 utvalda lärosäten som har IT-utbildningar.  

- Chalmers tekniska högskola 

- Göteborgs universitet 

- Högskolan i Gävle 

- Högskolan i Halmstad 

- Högskolan Kristianstad 
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- Högskolan i Skövde 

- Kungl. Tekniska högskolan 

- Linköpings universitet 

- Linnéuniversitetet 

- Luleå tekniska universitet 

- Lunds universitet 

- Malmö högskola 

- Mittuniversitetet 

- Stockholms universitet 

- Uppsala universitet 

- Umeå universitet 

Tillsammans utexaminerar dessa 16 lärosäten merparten av de svenska IT-studenterna 

(knappt 80 procent 2010).  De personer som har intervjuats vid de olika lärosätena är 

personer i central förvaltning på lärosätet eller på berörda fakulteter. Deras positioner är 

bland annat prefekter, studierektorer, fakultetsombud, jämställdhetsansvariga, HR-

ansvariga. 

Statistik och datakällor. Den statistiska analysen beskriver utvecklingen inom IT-

området i Sverige – med fokus på utbildning, yrke, löneskillnader och chefskap. Avsikten 

är att följa upp jämställdhetsfrågorna inom IT-området och rapporten presenterar därför 

inga jämförelser med andra branscher eller mellan olika länder. 

Rapporten ska belysa förändringar som skett under perioden 2007 – 2010, men för att sätta 

de förändringar som ägt rum under denna period i en kontext har längre tidsserier 

inkluderats där data funnits tillgängligt. Underlaget till samtliga figurer återfinns i ”Bilaga 

1 | Statistikkällor och definitioner” tillsammans med en beskrivning av källorna. 

 

Viktiga uppdateringar angående handlingsplanen 

• ”Närings- och teknikutvecklingsverket” (Nutek) som nämns i handlingsplanen ändrade 

namn 2001 till Verket för Näringslivsutveckling. Nutek avvecklades 2009 tillsammans 

med Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier och det huvudsakliga 

jämställdhetsarbetet som berörs i handlingsplanen övergick till den nya myndigheten 

Tillväxtverket.  
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2 Uppföljning av förslagen för övergripande 
åtgärder för samhället 

2.1.1 Utökat stöd för program för att främja kvinnors företagande 

Förslag från handlingsplanen: 

Främja kvinnors företagande och entreprenörskap i IT-branschen och i IT-relaterade 

affärsområden genom att utöka nuvarande uppdrag (Program för att främja kvinnors 

företagande) till Närings- och teknikutvecklingsverket, Nutek, från Regeringen. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara Näringsdepartementet i samarbete med Närings- och 

teknikutvecklingsverket. 

Flera initiativ har tagits av näringsdepartementet tillsammans med berörda myndigheter – 

främst Tillväxtverket – som kan kopplas till detta förslag i handlingsplanen. 

Näringsdepartementet kan därför sägas ha varit aktiva med stöd till kvinnors företagande. 

Denna uppföljning går inte in på alla initiativ i detalj utan rapporten beskriver några 

övergripande exempel med kommentarer. Regeringens övergripande jämställdhetsarbete 

diskuteras inte heller.9  

Kartläggning av initiativ 2009 

Tillväxtverket (Nutek) fick våren 2009 i uppdrag av regeringen att identifiera nationella 

och regionala initiativ som genomförts för att främja kvinnors delaktighet inom IT- och 

telekomområdet under åren 2007 till 2009. Rapporten ”Kvinnors delaktighet på IT- och 

telekomområdet – övergripande kartläggning av initiativ som främjar kvinnors delaktighet 

på IT- och telekomområdet”10 beskriver 15 sådana initiativ. Initiativen skiljer sig åt 

beträffande målgrupper, geografisk spridning, omfattning och karaktär. Kartläggningen 

kom fram till en del reflektioner för framtida satsningar.  

• Initiativen riktar sig ofta till dem som redan är ”frälsta” och når därför inte alltid dem 

som behöver nås. 

• Flertalet initiativ bedrivs i Stockholmsregionen och således täcks inte hela landet. 

• Flera initiativ omfattar endast en mindre grupp kvinnor.  

• De flesta initiativen följs inte upp med utvärderingar.11 

 

Regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet 2009  

Syftet med denna strategi som regeringen överlämnade till riksdagen 2009 var att 

motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet, och att främja 

                                                 
9 Regeringens jämställdhetspolitik drivs över departementsgränserna med högsta ansvar hos utbildnings-

departementet och jämställdhetsministern. Regeringen avser att utarbeta en plan för hur arbetet med 

jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet ska bedrivas under perioden 2011–2015.  Planen ska ersätta den 

tidigare planen som upphörde att gälla vid utgången av 2010. Regeringen avser att återkomma våren 2012 

med den samlade redovisningen av jämställdhetssatsningen 
10 NUTEK (2009) 
11 Tillväxtverkets rapport spekulerar att detta är för att flertalet initiativ inte finansieras av det offentliga, som 

därför inte kan ställa några sådana krav. 
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jämställda villkor för entreprenörskap, jämställt deltagande i arbetslivet och jämställda 

arbetslivsvillkor.12 

Inom ramen för denna strategi initierades 68 åtgärder – som till exempel 

jämställdhetsinsatser i skolan och tillsättning av Delegationen för jämställdhet i skolan och 

Delegationen för jämställdhet i högskolan; tillsättande av ambassadörer för kvinnors 

företagande; tillsättande av Teknikdelegationen för att öka kvinnors intresse för matematik, 

naturvetenskap och IT; Tillväxtverkets program för att främja kvinnors företagande.13  

Regeringen avsåg att återkomma till riksdagen 2011 med en redovisning av genomförda 

insatser och resultat i förhållande till de inriktningar som redovisas i strategin men har 

ännu inte gjort så. 

Projektet Jämställd IT! 2010 

Med finansiering av näringsdepartementet, Tillväxtverkets resurscentraprogram och 

SIDA:s Östersjöenhet togs projektet Jämställd IT! fram av Winnet Sverige.14 Bakgrunden 

var idén att resurscentra kan delta i arbetet för att öka kvinnors delaktighet i IT-utveckling 

genom initiativ med fokus på kluster och innovationssystem. Syftet var att samla svenska 

nationella, lokala och regionala aktörer i en gemensam plattform för att driva på 

utvecklingen i riktning mot fler kvinnor inom IT & telekom och mobilisera kvinnor till 

entreprenörskap inom området. Målet var en nationell handlingsplan för hur en hållbar 

jämställd IT-utveckling kan vara motor för regional och ökad tillväxt i Sverige, runt 

Östersjön och i Europa.15 Projektet genomfördes under hösten 2010 genom ett antal 

seminarier, forskarmöten och konferenser. Resultaten från dessa aktiviteter lade grunden 

för en nationell konferens arrangerat av Tillväxtverket (se nedan).  

Konferens Jämställd IT för ökad tillväxt 2010 

Regeringen gav i april 2010 Tillväxtverket i uppdrag att arrangera en nationell konferens - 

Jämställd IT för ökad tillväxt - samt föreslå hur arbetet för ökad jämställdhet inom IT-

området kan fortsätta. Syftet med denna konferens var att en nationell strategi- och 

handlingsplan för 2011-2013 skulle fastslås för genomförande. Konferensen hölls den 8 

december 2010 och ett 70-tal aktörer deltog aktivt. Den 28 februari 2011 slutredovisades 

uppdraget genom rapporten ”Jämställd it- för ökad tillväxt”.16 

Konferensen och den efterföljande rapporten utmynnade i flera förslag till åtgärder för 

offentlig sektor, universitet och lärosäten, det privata näringslivet och det civila samhället 

(representerat av bland annat Winnet Sverige). Många av förslagen till insatser liknar dem 

i KTH:s handlingsplan – så som behov av fadderverksamhet, skapandet av mer attraktiva 

utbildningar, bättre samarbete med gymnasieskolor, inspirera med förebilder och större 

krav på näringslivet. Den slutsats som särskilt lyfts fram är att olika aktörer bör samarbeta 

och ge djärva förslag till en gemensam målbild, strategi, och handlingsplan som kan 

integreras i Sveriges digitala agenda – vars arbete då hade påbörjats. Flera av förslagen 

kom senare in till arbetet med digitala agendan, även om det inte kom samlat från denna 

konferens.  

                                                 
12 Regeringen, 2008  
13 Inom ramen för strategin ryms även forskning – som FAS forskning om kvinnors hälsa –skatter – som 

slopandet av fastighetsskatten – stöd – som barnomsorgspeng (Regeringen, 2008)  
14 Tidigare NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt Resurs Centrum för kvinnor. 
15 Rapporten ”Slutrapport projekt Jämställd IT 2010” 
16 Tillväxtverket, 2010 



UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLANEN JÄMSTÄLLD IT-UTVECKLING FÖR ÖKAD TILLVÄXT 

16 

Handlingskraft med IT 2006-2010 

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket beviljat 26 miljoner kronor till 32 projekt 

mellan 2006 och 2011 – programmet reviderades 2007 efter regeringsskiftet 2006.  Syftet 

var att öka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften hos små och medelstora 

företag genom användningen av IT. Programmet avslutades sista december 2010.17 

Jämställdhet var ett av programmets horisontella kriterier med mål för särskilda aktiviteter 

riktade mot kvinnor. Det har emellertid inte skett någon strukturerad återrapportering från 

delprojekten vad gäller jämställdhet. I slutrapporten konstateras det att jämställdhet som 

urvalskriterium för enskilda projekt aldrig blev aktuellt att tillämpa. Överlag blev ändå 

könsfördelningen mellan män och kvinnor bland deltagarna på programnivå jämn (med 

olika viktning i olika delprogram: exempelvis e-faktura 55 procent kvinnor, e-handel 67 

procent kvinnor, trygg e-handel 30 procent kvinnor).  

En digital agenda för Sverige 2011 

Näringsdepartementet har arbetat med att föra fram en sammanhållen strategi för hur 

statens befintliga resurser skall utnyttjas bättre genom att samordna åtgärder inom IT-

området. Arbetet genomfördes bland annat genom tematiska rundabordssamtal under 2011 

där jämställdhet var ett centralt begrepp inom alla teman. Regeringen presenterade i 

oktober 2011 ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”18. Den digitala 

agendan är bred och innehåller de flesta politikområden som har någon koppling till IT. 

Dessa områden har strukturerats i fyra strategiska områden med utgångspunkt i 

användarens perspektiv: 1) lätt och säkert att använda, 2) tjänster som skapar nytta, 3) det 

behövs infrastruktur samt 4) IT:s roll för samhällsutvecklingen. Det nya IT-politiska målet 

är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Det 

är i det sistnämnda området, IT:s roll för samhällsutvecklingen, som jämställdhet ingår. 

Där framgår att regeringens ambition är att ”jämställdheten inom IT-området ska öka 

kraftigt”. 

Regeringen anser det viktigt att arbeta strategiskt med långsiktiga IT-politiska frågor i 

anslutning till att agendan formulerades samtidigt som utvecklingen bör följas upp och 

analyseras. 19 Därför inrättas en Digitaliseringskommission som får i uppdrag att 

genomföra detta arbete att ta fram konkreta åtgärder och mål. 

Främja kvinnors företagande 2007-2014 

Tillväxtverkets pågående program ”Främja kvinnors företagande” är inte riktat mot IT-

området specifikt, men nämns ändå här som en del av de åtgärder som på olika sätt främjar 

jämställdheten i IT-branschen. Syftet är att bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i 

svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Insatserna 

kommer att fortgå till 2014 och kan handla om affärsutveckling, rådgivning, 

innovationsfinansiering, mentorskap, faktaunderlag, arbeta med attityder etc.20 Regionerna 

har hittills beviljats medel till ca 80 projekt över hela landet där kvinnor som driver företag 

eller vill starta företag kan få tillgång till exempelvis coachning, rådgivning och nätverk 

för att utveckla sitt företag eller sina företagsidéer. 

                                                 
17 Se Tillväxtverket 2011 och Ramböll 2010 för slutrapportering av programmet. 
18 Regeringskansliet 2011/342/ITP 
19 Under 2012 kommer arbetet fortsätta genom tematiska rundabordssamtal på regional nivå. Detta för att 

omvandla den nationella agendan till mer skräddarsydda regionala agendor. Arbetsgången för regionala 

rundabordssamtal finns beskriven på http://www.regeringen.se/sb/d/15936  
20 Se Tillväxtverket 2009 för en översikt över programmets resultat 2007-2009. 

http://www.regeringen.se/sb/d/15936
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Delegation för jämställdhet i arbetslivet 2011-2014 

Beslut togs vid regeringssammanträde i oktober 2011 att inrätta en delegation som ska 

sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och 

möjligheter i arbetslivet samt om de förhållanden som är grunden för dessa skillnader 

(Dir.2011:80). Uppdraget skall redovisas till regeringen i oktober 2014.  

Delegationens fokus blir större än IT-området då den täcker in jämställdhetsfrågorna i hela 

arbetslivet. Delegationen ska stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan 

främjas och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska 

lönegapet mellan kvinnor och män. Vidare ska delegationen samla in och analysera goda 

exempel, såväl nationella som internationella, på jämställdhet i arbetslivet och särskilt 

uppmärksamma och lämna förslag på hur kvinnors arbetskraftsdeltagande kan öka.  

2.1.2 Driva mentorsprogram för kvinnor 

Förslag från handlingsplanen: 

Regelbundet över en femårsperiod driva mentorprogram för kvinnor vid små- och medel-

stora företag inom IT- och telekombranschen. Syftet är att förbättra kvinnors 

karriärmöjligheter och ta tillvara deras yrkeskunnande som utvecklingskraft för IT-

branschen. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara branschorganisationen IT & Telekomföretagen 

Womentor 

IT & Telekomföretagen inom Almega driver sedan 2007 ledarutvecklings- och 

mentorprogrammet Womentor.21 Syftet med programmet är att bidra till IT- och 

telekombranschens framtida chefsförsörjning och konkurrenskraft, genom att ta tillvara 

och utveckla kvinnors kompetens i ledarrollen. Deltagaravgiften är självkostnadsbaserad 

och deltagande företag bidrar även med en mentor. Själva programmet omfattar totalt sex 

heldagar och löpande mentorsamtal varje månad. 

Syftet med programmet är att:22 

• Bidra till IT- och telekombranschens framtida chefsförsörjning genom att ta tillvara 

och utveckla kvinnor som en för branschen viktig kompetens- och rekryteringsbas för 

framtida ledare. 

• Göra det möjligt för de kvinnor som deltar i programmet, att vidga och utveckla sina 

professionella nätverk. 

• Synliggöra medverkande företag som lärande exempel, medverkande och andra 

kvinnor med chefsbefattningar som förebilder samt visa på möjliga karriärvägar inom 

branschen. 

Den sjätte omgången av mentor-programmet startade i januari 2012 med 23 företag och 35 

adepter. Sedan starten 2006 har 53 företag deltagit och över 300 ledare (150 kvinnor på 

ledarpositioner som adepter och 150 män och kvinnor på ledarpositioner som mentorer).  

Företagen som deltar i Womentor ställer årligen upp mål efter ambition, vilja och 

förutsättningar för hur de avser att arbeta för fler kvinnor på ledande positioner i sina 

                                                 
21 Första omgången av projektet år 2006/2007 drevs som ett pilotprojekt av Post och Telestyrelsen. 
22 Från programbeskrivning http://womentor.se/subpage/om-programmet/  

http://womentor.se/subpage/om-programmet/
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respektive företag. Dessa följs också upp av Womentor årligen. Almega upplever att 

företagen blir allt bättre över tid på att såväl sätta upp mer mätbara mål, följa upp och 

uppnå dessa. Almega upplever dock att det är svårt att dra några övergripande resultat för 

branschen som helhet då företagsmålen inte är helt jämförbara. Womentor kommer att 

under våren 2012 följa upp de drygt 150 adepter som deltagit i programmet om de tagit 

fortsatta kliv som ledare. 

Womentor driver också kommunikation kring programmet och frågan om fler kvinnor på 

ledande positioner bland annat genom sin webbplats och i sociala medier. Webbplatsen har 

i genomsnitt 800 besök i månaden varav 70 procent av dessa är nya besökare. 

 

2.1.3 Initiera företagsgemensamma traineeprogram för kvinnor  

Förslag från handlingsplanen: 

Initiera företagsgemensamma traineeprogram för kvinnor vid små och medelstora IT-

företag. Programmen genomförs regionvis i samarbete med lokala lärosäten. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara de tekniska universiteten 

Lärosätenas traineeprogram 

Endast två lärosäten av de 16 som intervjuades tar upp att de har delar av utbildningen 

förlagd till företag som praktik eller som arbetsplatsförlagd utbildning. Båda lärosätenas 

program är dock lika för kvinnor och män. Ett av dessa kallar själv den arbetsplatsförlagda 

praktiken för ett traineeprogram. Eftersom inte samtliga har tillfrågats om gränsdragningen 

mellan praktik och traineeprogram framgår det inte av intervjuerna huruvida det är fler 

lärosäten som också har arbetsplatsförlagda delar av utbildningen. Samarbeten med företag 

i olika former framhålls av totalt fem av de intervjuade. Tre av dem påpekar att det inte är 

specifikt för kvinnor och att de inte har haft jämställdhetsfokus i införandet av 

samarbetena. Motiven till samarbetena är mer generella, att studenterna ska komma i 

kontakt med näringslivet tidigt. 

Ett universitet har tidigare haft ett traineeprogram tillsammans med ett antal större företag, 

Future Female Leader Award. Detta och andra lärosäten som motiverar varför de inte har 

traineeprogram hänvisar till att: 

- företagen inte är intresserade, 

- studenterna inte är intresserade, 

- det är arbetskrävande, 

- det är företagens ansvar. 

Den intervjuade personen vid det lärosäte som tidigare hade traineeprogram anser att de 

givit resultat. Resultaten var både att programmen gynnade individer och att de ledde till 

diskussioner om olika ledarkulturer och hur man inom olika utbildningsprogram har haft 

olika framgångsideal. 
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2.1.4 Skapa en nationell hemsida där IT-sektorns olika yrkesinriktningar 
och yrkesroller beskrivs 

Förslag från handlingsplanen: 

Skapa en nationell hemsida i form av öppet forum där IT-sektorns olika yrkesinriktningar 

och yrkesroller beskrivs. I åtgärden ingår även att ansvara för drift av en virtuell IT-syo i 

syfte att höja kunskapsnivån om vilka yrkesområden det finns i branschen, när det gäller 

näringsliv, forskning och annan statlig verksamhet. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara Branschorganisationen IT & Telekomföretagen 

VäljIT 

Den digitala plattformen VäljIT - www.valjit.se – har drivits av har IT & 

Telekomföretagen inom Almega som ett marknadsföringsprojekt för att få fler ungdomar 

att studera och arbeta inom IT-området. Det som drivit fram satsningen är dels bristen på 

kvalificerad kompetens inom IT-sektorn, dels den allmänt spridda attityden hos ungdomar, 

framför allt kvinnor, att IT skulle vara svårt och tråkigt.  Projektet lanserades 2009 och har 

satt upp följande mål som ska vara uppnådda senast 2015: 

• Minst 2 sökande per högskoleplats. 

• I genomsnitt ska minst 40 procent av de sökande vara kvinnor. 

• Minst 50 procent av eleverna i årskurs nio (varav minst 40 procent flickor) ska ange att 

ett IT-yrke är något som de kan identifiera sig med. 

VäljIT illustrerar vad IT och vilka de digitala trenderna i samhället och näringslivet är. De 

betonar att IT handlar minst lika mycket om människor som om teknik. VäljIT-plattformen 

innehåller en guide till olika yrkesinriktningar där man kan jämföra roller, karriärvägar, 

löner etc. - där finns också förebilder som presenterar sig själva. Det finns information om 

olika utbildningar och behörighetskrav med länkar till de lärosäten som ger IT-

utbildningar.  

I mars 2011 gjordes en nylansering av webben. En ny version av webben togs då fram i 

samarbete med fem sistaårselever på Thorildsplans gymnasium i Stockholm och en 

satsning på sociala medier gjordes. Sajten har sedan 2009 haft närmare 35 000 besök. Över 

70 procent av dessa är löpande nya besökare.   

I handlingsplanen finns ytterligare ett förslag med samma syfte att sprida kunskap till 

studerande på gymnasienivå.23  

2.1.5 Vidareutbildning för studie- och yrkesvägledare 

Förslag från handlingsplanen: 

Arrangera vidareutbildning för studie- och yrkesvägledare vid berörda gymnasieskolor om 

IT-branschens struktur och arbetsmarknadens innehåll och behov på kortare och längre 

sikt. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara Branschorganisationen IT & Telekomföretagen 

                                                 
23 Förslaget i handlingsplanen: ”Information om IT-utbildningarnas ”learning outcomes” sprids till 

studerande på behörighetsgivande gymnasieprogram samt från dessa utbildningar nyligen examinerade 

gymnasieelever. Ansvarig aktör bör vara Högskoleverket.” 

http://www.valjit.se/
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e-Skills Week 

För att komma närmare gymnasieskolorna har IT & Telekomföretagen inom Almega 

deltagit i EU-kampanjen e-Skills Week under 2010 och 2012 - en kampanj som särskilt 

syftar till att bland annat väcka ungas intresse för IT.24 Trettiotalet länder i Europa deltar 

med olika aktiviteter för lyfta fram möjligheterna till utvecklande IT-jobb. Kampanjen har 

sin höjdpunkt 26-30 mars 2012. 

En del av detta arbete handlar om att organisera skolföreläsningar av representanter från 

IT-företag på gymnasier i hela Sverige, deltagande vid studentmässor etc. En annan viktigt 

del är olika informationsaktiviteter och erbjudande om möjligheter till 

kompetensutveckling till skolorna. IT & Telekomföretagen har genomfört några centrala 

aktiviteter under kampanjen såsom seminarier för studie- och yrkesvägledare - om IT-

branschens struktur och arbetsmarknadens innehåll och behov på kortare och längre sikt.  

Dessa seminarier – som äger rum regionalt - bygger på en rapport om den kompetens som 

IT-branschen efterfrågar på kort och lång sikt.25 

IT & Telekomföretagen kommer också att delta i olika elevmässor och under våren 2012 

lansera deras koncept ”Öppna IT-företaget”. Öppna IT-företaget kommer att vara en sida 

på tidigare nämnda websida VäljIT för att synliggöra, marknadsföra och erbjuda 

kontaktytor mellan IT-branschen och skolan.  

IT & Telekomföretagen samarbetar även med andra aktörer för att öka IT-kompetensen 

inom grund- och gymnasieskolor - så som Stiftelsen för Internetinfrastruktur, via tävlingen 

Webbstjärnan26 och Dataföreningen Sverige, via tävlingen IT-historia.27  

 

2.1.6 Inför en särskild tävling för kvinnor inom IT-området 

Förslag från handlingsplanen: 

En särskild tävling för kvinnor inom IT-området införs inom ramen för Venture Cups 

verksamhet med början år 2008. Venture Cup bör införliva tydliga delmål i syfte att främja 

jämställdheten inom den egna verksamheten. Regeringen kan bidra till att uppmärksamma 

jämställdhetssträvanden och kvinnor som förebilder i branschen genom att delta vid 

Venture Cups evenemang och bidra med finansiering till ett särskilt pris för framgångsrika 

kvinnor i IT-branschen. 

Ansvarig aktör för åtgärden är Venture Cup 

Venture Cup har inte anordnat en särskild tävling för kvinnor inom IT-området. 

Regeringen har inte heller bidragit med finansiering till ett särskilt pris för framgångsrika 

kvinnor i IT-branschen enligt förslaget i handlingsplanen. Däremot har Venture Cup 

många kvinnor från IT-området som tävlar i den allmänna affärsplanstävlingen och 

regeringen har också bidragit med resurser till arbetet att öka antalet kvinnliga deltagare 

generellt. Venture Cup anser att det är tack vare dessa pengar som det kvinnliga 

                                                 
24 E-Skills Week är ett initiativ inom DIGITAL EUROPE (http://www.digitaleurope.org/) och European 

Schoolnet (http://www.eun.org/web/guest/home) och finns utförligt presenterat på http://eskills-

week.ec.europa.eu/web/guest  
25 Almega, 2012 
26 Tävlingen Webbstjärnan (http://www.webbstjarnan.se) riktar sig till lag av elever på grund- och 

gymnasienivå och syftar till att göra webbsidor av skolarbetet.  
27 Tävlingen IT-historia (http://ithistoria.se/) riktar sig till elevgrupper i nian och gymnasiet där uppgiften är 

att levandegöra svensk IT-historia.  

http://www.digitaleurope.org/
http://www.eun.org/web/guest/home
http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest
http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest
http://www.webbstjarnan.se/
http://ithistoria.se/
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deltagandet har ökat så kraftigt - Venture Cup Öst har till exempel gått från 23 procent till 

34 procent kvinnligt deltagande.  

Inom den egna verksamheten har Venture Cup satt mål för antal kvinnor i styrelsen, antal 

som deltar i tävlingen och antal inspiratörer som pratar. Inom den egna verksamheten har 

Venture Cup-kontoren en jämn könsfördelning och även om det inte är ett nedskrivet mål 

så är det en uttalad önskan att det ska vara så. Angående regeringens bidrag till att 

uppmärksamma evenemang- och jämställdhetsarbetet så säger Venture Cup att både 

myndigheter och departement brukar vara med och ställa ut i samband med evenemang.  

2.1.7 Uppmärksamma kvinnors bidrag till IT-utvecklingen 

Förslag från handlingsplanen: 

Via media synliggöra kvinnor aktiva i branschen. Detta kan bland annat göras genom att 

näringsministern och IT-ministern besöker företag, lärosäten och andra organisationer i 

syfte att uppmärksamma kvinnors bidrag till IT-utvecklingen. 

Ansvarig aktör för åtgärden är Näringsdepartementet 

Näringsdepartementet, med IT-ministern28 och näringsministern, har tillsammans med 

andra aktörer genomfört löpande aktiviteter för att via media synliggöra kvinnor i IT-

branschen. Till exempel via rundabordssamtal, skolbesök, konferenser, seminarier, 

deltagande vid andra myndigheters och intressenters aktiviteter, medverkan på 

konferenser, och i arbetet med den digitala agendan, etc.  

                                                 
28 IT-ministern är en ministerpost som även delats med rollen som infrastrukturminister (fram till 2010), 

regionminister och energiminister (från och med 2011) 
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3 Uppföljning av förslagen för IT-branschen 

Ingen av respondenterna inom företagen sade sig känna till handlingsplanen från KTH. 

Däremot har företagen genomfört åtgärder i enlighet med de förslag som handlingsplanen 

presenterade. Tidigt i undersökningen framträdde dock en bild av att de flesta respondenter 

hade svårt att uttala sig om vilka resultat olika åtgärder hade fått, eftersom de inte har 

utvärderat resultaten för de enskilda åtgärderna. Av bakgrund av detta har för uppdragets 

genomförande frågorna ställts om resultat inom några mer övergripande områden – 

Rekrytering, Organisation av arbete, och Information. Respondenterna har till exempel 

bedömt effekten av företagets arbete med rekrytering generellt, utan att särskilja de olika 

åtgärderna. 

I följande matris redovisas svaren från företagen på frågor om de genomfört åtgärden, 

vilka motiven varit och vilken effekt de haft. De två första grupperna redovisas som 

”stora”, medan de tre mindre företag som deltog redovisas som ”små”. I de fall de inte har 

kunnat svara eller angett att de inte vet, är totalen i sammanställningen att vara mindre än 

det totala antalet deltagande företag. Siffrorna i parentes anger om det är fler än ett företag 

som svarat på samma sätt. Om det inte står en siffra efter svaret, betyder det att svaret har 

lämnats av ett av företagen. Efter matrisen följer en mer kommenterande och löpande 

resultatredovisning av de olika åtgärderna. 
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3.1 Datamatris 

Rekrytering  

Åtgärdsplanens förslag Ja Nej Motivering av varför man genomfört 

eller inte 

Resultat  

Vi ställer krav på rekryteringsföretag att 
de ska leverera kandidater av båda 
könen. 

6 stora 4 stora  

3 små 

- få en jämnare könsfördelning 

- attrahera kvinnor /få in fler kvinnor i 

företaget 

- Fem företag uppger att motiven inte 

är kopplade till jämställdhet, de vill 

skapa tydlighet och öka mångfalden 

generellt 

 

Små 

- För att rekrytera så bra som möjligt 

(3) 

- Vi strävar efter en balans mellan 

kvinnor och män. 

- Vi ser föräldraledighet  som en positiv 

livserfarenhet 

 

- vi har anställt fler kvinnor när vi 

använder nätverk som når kvinnor 

- ett företag pekar på ett direkt resultat av 

att ha formaliserat kriterier vid 

rekrytering. På detta företag (Sogeti) 

anser man att det har lett till att man har 

kunnat rekrytera mer av alla olika 

kategorier av människor som är 

underrepresenterade på företaget, 

kvinnor, personer med utländsk bakgrund 

och större bredd på åldern på de som 

anställs. 

 

Små 

- Vi har behov av mycket speciella 

kompetensprofiler, vi kan inte välja bara 

kvinnor. 

Vid rekrytering använder vi nätverk som 
når både kvinnor och män. 

12 stor 

3 små 

0 stor 

Vi väljer det underrepresenterade könet 
vid rekrytering om kandidaternas 
meriter bedöms likvärdiga. 

7 stora 

1 små 

5 stora 

1 små 

Vi formaliserar kriterier vid rekrytering 
så att kraven för den aktuella tjänsten 
blir tydliga (krav på teknisk kompetens i 
allmänhet och övriga kvalifikationer i 
synnerhet). 

7 stora 

3 små 

4 stora 

Både kvinnor och män deltar i 
rekryterings-processens olika faser, såväl 
vid anställnings-intervjuer som att 
kontaktpersoner i rekryteringsannonser 
representerar båda könen. 

9 stora 

3 små 

2 stor 

Vi genomför rekryteringskampanjer 
särskilt riktade mot kvinnor. 

4 stora (3 

har slutat) 

8 stora 

3 små 

Vi ser föräldraledighet som en merit när 
vi rekryterar och befordrar. 

0 stora 

1 små 

11 stora 

2 små 
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Vi har formaliserat kriterier för 
utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. 

6 stora 

1 små 

5 stora 

2 små 

- inte kopplat till jämställdhet 

- del av kulturen hos den utländske 

ägaren 

Små 

- Tillfredsställa medarbetarnas behov 

av att utvecklas beroende på vilken fas 

man är i livet. 

Inga resultat för jämställdhet lyfts fram av 

de stora. 

 

Små 

- Det är en del av ekvationen 

Vid föräldraledighet ger vi en utfyllnad 
av lönen. 

10 stor 

1 små 

2 stora 

2 små 

- för att medarbetarna ska ta ut 

föräldraledighet och att det inte ska 

vara ekonomiska betänkligheter för att 

göra det 

- konkurrensfördel vid rekrytering 

- i enlighet med kollektivavtalet (2) 

Små 

- medarbetare ska kunna ta ut 

föräldraledighet utan problem. 

Fem företag anser att de har sett resultat 

av åtgärden och att den har lett till att fler 

män tar ut föräldraledighet. 

 

Små 

- Vi lever med små marginaler och håller 

oss till de statliga reglerna. 

 

Organisation av arbetet 

Åtgärdsplanens förslag Ja Nej Motiv Resultat  

Vi organiserar arbetet så att möjligheter 
finns för föräldraledighet oavsett kön, nivå 
och position inom företaget (t ex genom att 
utse en skuggperson på sårbara positioner). 

10 stor 

3 små 

2 stora - skapa en attraktiv arbetsplats (3) 

- möjliggöra att få ihop arbete och familj 

(2) 

- att alltid ha en back-up på strategiska 

positioner (3) 

Små 

- Föräldraledighet ska vara en lika stor 

möjlighet för både kvinnor och män 

- Fler tar ut föräldraledighet (3) 
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Vi tillämpar delat ledarskap för våra chefer.  1 stora 9 stora 

3 små 

2 gör det inte längre. 

- Ja, det är självklart att göra vid behov. 

Inte genomfört 

- Nej, har inte funderat på det (3) 

- Nej, våra system stödjer inte det. 

Små 

- Nej, har inte behov 

Ett företag hade tillämpat delat ledarskap och 

deras erfarenhet var god, men utan koppling 

till jämställdhet. 

I företagets arbetsmiljö har vi skapat 
informella mötesplatser där kvinnor och män 
känner sig lika välkomna. 

6 stora 

2 små 

4 stora 

1 små 

- En del av vår kultur 

- Vet ej 

- Har ej drivits på av jämställdhet 

Små 

- Inte med tanke på jämställdhet, inte 

relevant (2) 

Inga resultat för jämställdhet lyfts fram. 

Vi har sett över medarbetarnas fysiska 
placering på arbetsplatsen utifrån ett 
könsperspektiv, för att skapa naturliga 
informella nätverk där både män och kvinnor 
ingår.  

0 stora 10 stor 

3 små 

- Vi har sett över medarbetarnas placering, 

men inge utifrån ett könsperspektiv (3) 

- placering styrs av uppgift (2) 

- behövs inte 

 

Små 

- Behövs inte 

Inga resultat för jämställdhet lyfts fram. 

 

Små 

- Det påverkar chefskapet. De blir chefer här 

för att de har de värderingarna. 

När vi planerar företagsaktiviteter försöker vi 
engagera och intressera både kvinnor och 
män och ta hänsyn till familj och 
föräldraskap. 

11 stor 

2 små 

0 stora 

1 små 

- för att alla ska delta (6 stora, små) 

- ökar flexibiliteten 

Små 

- Det ska passa alla, men vi tänker inte på 

familjeförhållanden  

- Många deltar 

- Företaget har rykte att bry sig om hela 

familjen 
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Vi har utsett medarbetare som har ansvar för 
att sprida kunskap och värderingar om 
jämställdhet. 
 

6 stora 

1 små 

6 stora 

2 små 

- Ja, det är viktigt att frågorna ligger ute i 

linjen 

Inte genomfört 

- Nej, det är viktigt att HR och de högsta 

cheferna driver det. 

Små 

- Nej, inte relevant 

Inga resultat för jämställdheten. 

Vi erbjuder kvinnor i företaget att delta i 
nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kvinnor. 

8 stor 

1 små 

4 stora 

2 små 

- Vi vill öka självkänslan hos tjejer  

- Vi vill skapa bilden av ”före-taget med 

många kvinnor” 

- Vi vill att kvinnorna känner sig starka i den 

mansdominerade organisation som detta 

är. Kvinna i ledningsgruppen kan dela med 

sig av erfarenheter. 

Små 

- Inget särskilt motiv. Nätverk ska man 

vårda 

- Fler kvinnor söker chefsjobb 

- Jämställdhetsfrågorna kommer i fokus 

 

Information 

Åtgärdsplanens förslag Ja Nej Motiv Resultat  

Vi har satt ett kvantitativt mål för 
könsfördelningen på företaget. 

7 stora 

 

4 stora 

3 små 

- Vi vill ha mångfald 

- Vi har mål för andelen chefer också, och 

vi vill att ledningen speglar organisationen 

- Det är ett globalt direktiv 

Små – inte genomfört 

- Nej, att sätta ett mål i procent känns 

konstigt 

- tydliga mål för arbetet ger drivkraft 
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Våra chefer och ledare har utbildats i 
jämställdhet. 

5 stora 

1 små 

6 stora 

2 små 

- För att komma åt den grabbiga jargongen 

måste man jobba med attityder 

- Det är en viktig fråga 

 

Små 

- Det är en del i ledarskapet 

Inget företag har tagit upp resultat av 

utbildning av chefer. 

Små 

- Cheferna ska tänka kompetens eller egenskap 

istället för kön 

Vi lyfter fram kvinnor som förebilder i 
företaget internt (t ex i årsredovisning). 

9 stora 

 

 

2 stora 

3 små 

 

- För att locka kvinnor till företaget 

- För att visa på mångfald 

- Positiv påverkan på varumärket 

Vi lyfter fram kvinnor som förebilder externt 
(t ex i mediakontakter, 
företagspresentationer). 

10 stor 1 stor 

3 små 

Medarbetarnas kompetens finns 
dokumenterad så att position, 
utbildningsnivå och erfarenhet synliggörs 
internt. 

9 stora 

2 små 

2 stora - Undvika att ett nätverk av män framhåller 

varandra 

- Mer objektivt 

- Säkerställa att vi har rätt kompetens 

Inte genomfört 

- Nej, det är utpekande 

Små 

- För att synliggöra och tillgängliggöra 

kompetens 

- Det blir mer objektivt 

Vi bidrar till att bryta ensidig bild av IT-
ingenjören genom att framhålla olika 
yrkesroller som finns i branschen. 

6 stora 

1 små 

2 stora 

2 små 

- Visa att man måste vara so-cial för att 

jobba på företaget 

Små 

- Vi försöker bygga vårt varumärke med ett 

engagerat team som självklart inkluderar 

män och kvinnor. 

- Nej, vi har inte lyckats 
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3.2 Rekrytering 

3.2.1 Rekrytering generellt 

I princip samtliga företag uppger att de använder nätverk som når både kvinnor och män. 

Sju uppger att de väljer det underrepresenterade könet om kandidaterna bedöms likvärdiga 

och sex att de ställer krav på rekryteringsföretagen att de ska leverera kandidater av båda 

könen. Samtliga som motiverar hur de arbetar hänvisar till att de gör dessa saker för att få 

in fler kvinnor i företaget så att könsfördelningen blir jämnare. 

”En blandad arbetsplats blir bättre. Våra kunder är både män och kvinnor.” 

”Vi vill ha mer av allt. Kvinnor, invandrare, olika åldrar...” 

Sju av tolv företag uppger att de har formaliserat kriterierna vid rekrytering. Två av dem 

gör detta för att skapa annonser som attraherar kvinnor. Fem av dem motiverar 

formaliseringen utan att hänvisa till jämställdhet; de vill skapa tydlighet eller öka mångfald 

generellt, inte endast könsfördelning. På nio av företagen deltar både kvinnor och män i 

rekryteringsprocessen. Två av dessa företag har en tydlig strategi med valet. Det ena 

företaget uppger att anledningen är att den som rekryteras ska känna att den kommer till ett 

företag där båda könen är representerade. Det andra företaget motiverar det med att det är 

för att kvinnor i högre grad anställer kvinnor. Tre av företagen som uppger att de gör detta 

har inte gjort det uttalat med en jämställdhetstanke. Fyra av företagen har genomfört 

rekryteringskampanjer riktade till kvinnor, endast en av dem gör fortfarande detta. Övriga 

företag har slutat för att de anser att det inte behövs eller för att kampanjer särskilt riktade 

till kvinnor kan bli fel för att kvinnor vill blir anställda på sina meriter och inte på 

kvotering.  

”Vi vill inte välja bort killar. En särskild annons som efterfrågade tjejer slog tillbaks, 

tjejer ville inte söka för att bli anställd som tjej. Man ska vara försiktig med att 

rekrytera tjejer för att de är tjejer, de vill bli anställda på merit.” 

”Kvotering provocerar framförallt kvinnor.” 

Av de som uppger att de inte har genomfört någon av åtgärderna uppger tre att de bara går 

på kompetens eller kvalifikation och en tar upp att de framförallt arbetar för att öka 

mångfalden när det gäller etnisk bakgrund. Inget av företagen ser föräldraledighet som en 

formell merit, men flera av dem påpekar att de inte ser det som något negativt.  

”Det visar sig ofta att våra annonser låter väldigt avancerade - det appellerar mer till 

män. Så vi jobbar med att bli bättre på att lyfta de övriga kriterierna. Kvinnor vill 

gärna känna att de ska täcka in alla kriterier i en annons medan män kanske söker 

ändå.” 

”Kön är irrelevant, vi går på kompetens. Men vi anstränger oss å det yttersta att 

anställa kvinnor.” 

Tre företag med färre än 50 anställda ingår i underlaget. Ingen av dem ställer krav på 

rekryteringsföretag att leverera kandidater av båda könen, eller genomför 

rekryteringskampanjer särskilt riktade till kvinnor. Två av dem har dock formaliserat 

kriterierna vid rekrytering och ett företag uppger att de har gjort det ”stenhårt” eftersom det 

är så viktigt för dem att få rätt personer som passar in i teamet då de inte är så många. 

”Föräldraledighet är inte något man skriver ut som formell kriterium även om vi tycker 

det är bra.” 
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”Föräldraledighet är inte meriterande men det ska absolut inte få påverka negativt på 

karriär eller lön.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

De flesta av de intervjuade företagen kunde inte på rak arm uttala sig om vilka resultat 

åtgärderna inom rekrytering hade gett. Två uppger att de når fler kvinnor genom att 

använda de kvinnliga nätverken. Tre företag anser att det också har lett till att fler kvinnor 

anställs. Ett delresultat som Microsoft tar upp är att företaget har blivit mer uppmärksam 

på att ta tillvara kvinnors nätverk. Endast ett företag pekar på ett direkt resultat av att ha 

formaliserat kriterier vid rekrytering. Sogeti anser att det har lett till att man har kunnat öka 

mångfalden av alla olika kategorier av människor som är underrepresenterade på företaget; 

kön, ålder och etnicitet. 

Ett företag tycker att man har lyckats med att skapa en profil som IT-företaget med flest 

kvinnliga medarbetare. 

Ett företag pekar på ett negativt resultat av annonser som särskilt efterfrågar kvinnor för en 

tjänst: det resulterade i att färre kvinnor sökte och de uppfattade att det fanns många 

kvinnor som inte vill bli anställda bara för att de är kvinnor. 

”Vi har en stark kultur med starka värderingar, och de vill vi behålla. Vi måste anställa 

människor som vill engagera sig. Om någon som är jätteduktig, men inte passar in som 

individ, så kan vi inte rekrytera.” 

Goda exempel 

Ett av företagen uppger att de höjt kraven på rekryteringsföretagen och att de kräver att 

”short list”, de sista fyra till fem kandidaterna också ska vara 50 procent kvinnor. På detta 

företag använder man också de anställda kvinnornas nätverk på ett systematiskt sätt genom 

att alltid be om tips på andra kvinnliga kandidater när de anställer. 

Ett av de större företagen och ett av de mindre har infört tipsbonus till anställda som tipsar 

om någon de kan anställa och på det stora företaget dubblas bonusen vid tips på kvinnliga 

kandidater. 

”Kvinnor anställer kvinnor i högre grad.” 

”Vi vill pressa leverantörerna att också tänka kvinnor.” 

3.2.2 Löneutfyllnad vid föräldraledighet 

Tio av tolv företag ger en inkomstkompensation vid föräldraledighet. Ett av de två företag 

som inte gör det har åtgärden under diskussion. Ett av företagen som ger utfyllnad av lönen 

uppger att det ”vore ett skämt” om man inte gjorde det. De flesta motiverar det med att de 

vill att medarbetarna ska ta ut föräldraledighet och att det inte ska vara ekonomiska hinder 

för att göra det. 

”Jag tycker att det är ett skämt om man inte gör det. Männen tjänar ofta mer och det är 

viktigt att företagen hjälper till.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Fem företag anser att de har sett resultat av åtgärden och att den har lett till att fler män tar 

ut föräldraledighet. 
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3.2.3 Formaliserade kriterier för karriär inom företaget 

Sex företag har formaliserat kriterier för utvecklingsmöjligheter och karriärvägar, fem har 

det inte. Det tolfte företaget kunde inte svara på frågan. Två av dem som har formaliserat 

kraven hänvisar till den utländska ägaren som en orsak till åtgärden, att det är en del av den 

företagskulturen. Ingen som gör det hänvisar till jämställdhet. 

”Det handlar om att tillfredsställa alla medarbetares behov att utvecklas beroende på 

vilken fas man är i livet. Småbarnsföräldrar kanske inte vill utvecklas just då, men de 

vill ha en plan för senare. Formaliserade kriterier gynnar kvinnor. Lyckas man att 

bortse från genusfrågan har man kommit långt.” 

Två av de tre mindre företagen har formaliserat kriterier för utvecklingsmöjligheter. En 

formulerar i motiven till detta att det är för att tillfredsställa medarbetarnas behov av att 

utvecklas. 

”Vi har karriärplanering vid samtal och klassificerar vilken nivå och stig man är på 

och hur man ska ta sig till nästa nivå. Det resulterar i en väldigt objektiv bedömning.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Inget av de större företagen lyfter fram att de har sett något resultat av åtgärden. Det 

mindre företaget menar att ”det är en del av ekvationen”. 

”Om man jobbar som säljare och har sin kundstock och blir gravid och är borta ett år, 

då måste man ta in någon som sköter kunderna under tiden. När man sedan kommer 

tillbaka måste vi titta på var man kan hamna.” 

3.3 Organisation av arbetet 

3.3.1 Möjlighet till föräldraledighet 

Tio av tolv företag anser att de har organiserat arbetet så att möjlighet finns för 

föräldraledighet oavsett kön, nivå och position inom företaget. Motiven är att skapa en 

attraktiv arbetsplats (tre), att möjliggöra att få ihop arbete och familjeliv (två) och 

självbevarelsedrift och att alltid ha en back-up (tre). 

De tre mindre företagen som ingår i studien har samtliga uppgivit att åtgärden är 

genomförd, en av dem motiverade åtgärden, i ungefär samma termer som de större 

företagen, att föräldraledighet ska vara en lika stor möjlighet för kvinnor som män. 

Upplevda resultat av åtgärder 

Tre av företagen uppger att de har kunnat se resultat i form av att fler tar ut 

föräldraledighet. 

”Det är viktigt med flexibla arbetstider så att det kan passa föräldrar, inga möten tidigt 

på morgonen eller sent på eftermiddagen.” 

3.3.2 Delat ledarskap 

Nio av tolv har inte tillämpat delat ledarskap för cheferna på företaget. Ett av dem har gjort 

det tidigare. Förklaringarna är att de inte har funderat på det (tre företag) och ett företag 

uppger att ”våra system stödjer inte det”. Ett företag uppger att det inte har varit med tanke 

på jämställdhet. 
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Ingen av de tre mindre företagen tillämpar delat ledarskap. Behovet finns inte, uppger ett 

av dem. 

”Vi har inte gjort det. Tror att med delat ledarskap då är det viktigt att veta vem som 

ytterst är ansvarig. Dessutom stödjer våra system inte det.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Ett av de företag som idag inte tillämpar delat ledarskap hade det under en period då 

företaget hade utländska ägare. Ledarskapet var då delat så att en person var ansvarig för 

affärsområdet, en annan för personalfrågor. Den intervjuade personen uppger att det var 

det bästa typen av ledarskap han varit med om. 

3.3.3 Har skapat informella mötesplatser 

Sex av tolv företag uppger att de har informella mötesplatser där kvinnor och män känner 

sig lika välkomna. Frågan var inte helt lätt att förstå och de intervjuade tolkade den på lite 

olika sätt. En av dem uppgav till exempel att ”vi har inga bilder på nakna tjejer i 

fikarummet, om det är det du menar”.  

Ett mindre företag uppger att de har skapat informella mötesplatser, men utan tanke på 

jämställdhet. 

”Självklart vill vi se till att kvinnor och män känner sig lika välkomna.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Företagen har inte kunnat ange några resultat av att de har informella mötesplatser på 

kontoren. 

3.3.4 Medarbetarnas fysiska placering 

Inget av företagen har sett över medarbetarnas placering på arbetsplatsen utifrån ett 

könsperspektiv, varken de större eller de mindre företagen. 

”Vi sitter organisationsvis, de som jobbar ihop sitter ihop. Funkar inte att organisera 

utifrån kön.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Eftersom åtgärden inte är genomförd av någon, finns inga resultat att presentera. 

3.3.5 Företagsaktiviteter 

Elva företag uppgav att de planerar företagsaktiviteter med hänsyn till medarbetarnas 

familj för att de ville att så många medarbetare som möjligt ska delta i aktiviteterna.  

Två av tre mindre företag uppger att de tar hänsyn till familj och föräldraskap, den tredje 

att de vill att aktiviteter ska passa alla, men att de inte har tänkt på familjeförhållanden. 

”De ska ligga i samband med arbetet för att vara smidigt för alla.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Fem av företagen har svarat på frågan om vilka resultat de ser av åtgärden. Två av dem 

uppger att de ser resultat, att många deltar. Ett företag lyfter också upp att ett resultat är att 

de har rykte om sig att vara ett företag som bryr sig om hela familjen. 
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3.3.6 Medarbetare med särskilt ansvar att sprida värderingar 

På frågan om det finns medarbetare som utsetts att sprida värderingar om jämställdhet kan 

svaren delas in i två motstående läger. Hälften av företagen uppger att de har genomfört 

detta, den andra hälften att de inte har gjort det. Två företag som inte har utsett särskilda 

medarbetare motiverar det med att frågan om jämställdhet ska drivas av organisationen 

som struktur och inte av enskilda medarbetare. Ett företag av de som har utsett 

medarbetare menar att de tänker precis tvärtom, att det är en fråga som ska ligga ”ute i 

linjen” och att de vill undvika att frågor om jämställdhet hamnar på HR-funktioen. 

Ett av de mindre företagen uppger att de har utsett medarbetare. På detta företag är det 

cheferna som har ansvar för frågan. 

”Vi förutsätter att organisationen gör det. Har tyckt att det ska bedrivas av 

organisation, inte av enskilda personer. HR och chefer ska vara ansvariga.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Inget företag lyfter upp resultat i form av ökad jämställdhet. Ett företag uppger att 

jämställdhetsgruppen ger förslag på vad som ska fokuseras under året. 

3.3.7 Nätverk 

Åtta av tolv företag uppger att de uppmuntrar kvinnorna i företaget att delta i nätverk. De 

tar upp ganska olika exempel på nätverk. Några av dem har interna nätverk och mentorer 

utsedda i ett mer institutionaliserat system. Utöver de åtta svarar ett par andra att om någon 

kvinna på företaget vill gå med i ett nätverk, så kan hon göra det. Två av tre som har mer 

genomtänkta nätverk uppger att motivet handlar om att stärka kvinnorna i företaget. Den 

tredje uppger att det handlar om att bidra till företagets profil som ett jämställt företag. 

Ett av de mindre företagen erbjuder kvinnor att delta i nätverk. De två andra uppger att 

behovet inte har uppstått respektive att det inte finns något särskilt motiv, men att de 

generellt sett anser att nätverk ska vårdas. 

”Vi vill få större andel kvinnor. Vi vill öka självkänslan hos de tjejer vi har och få fler.” 

”Vi har haft mentorprogram för bara tjejer, men nu har vi så många killar som vill 

vara med så nu har vi inkluderat männen.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Två företag tar upp att åtgärden har gett effekt i form av att kvinnor väljer att söka sig till 

chefsjobb och genom att jämställdhetsfrågorna kommer i fokus. 

”Vi vill uppnå att de kan snacka ihop sig och känna sig starka i den mansdominerade 

organisation som detta är.” 

3.4 Information 

3.4.1 Mål 

Sju av företagen uppger att de har satt kvantitativt mål för könsfördelningen på företaget. 

Ytterligare ett har satt målet att ”bibehålla eller öka andelen kvinnor” och uppger att de har 

”god koll” på siffrorna. Samma företag tar också upp vikten av att titta på statistiken både 

på företaget i stort och på olika chefsnivåer. Ytterligare två företag tar upp andelen kvinnor 

i ledande positioner som en viktig delfråga. 
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”Vi tänker framför allt på att stötta kvinnor i ledande roller. Man kan börja som 

teamleader för att växa inom organisationen, så har vi haft det i över 10 år. Man måste 

stödja under föräldraledighet och när de kommer tillbaka för att kvinnor ska kunna 

klättra vidare efter teamleader. Vi har stödprogram under föräldraledigheten som har 

hjälpt.” 

Inget av de mindre företagen har satt något kvantitativt mål. 

Upplevda resultat av åtgärder 

Fyra företag uttalar sig om resultatet av åtgärden. De framhåller att arbetet får större kraft 

med tydliga mål. 

3.4.2 Utbildat cheferna i jämställdhet 

Fem företag har utbildat chefer och ledare i jämställdhet. Tre motiverar det med att det 

ingår i ett koncept, i ledarskapsprogram eller i mångfaldhetsarbetet. Ett företag tar upp att 

det finns en grabbig jargong på vissa avdelningar där 70 procent av medarbetarna är män 

över 45 år. Detta företag menar att det är viktigt att komma åt dessa attityder men att det 

inte ska ske med hjälp av pekpinnar. 

Ett av de mindre företagen har utbildat chefer och ledare, med motiveringen att det är en 

del av ledarskapet och att de utser chefer som värderar jämställdhet högt. 

”Jag tror att det påverkar chefskapet, gör att man inte bara tänker killar. Man måste 

komma bort från den nivån och tänka individ. Vi ska tänka kompetens, eller egenskaper 

istället. Ledarskapet tror jag är en av de anledningarna som lett till att vi har så många 

kvinnor som vi har.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Endast ett företag har uttalat sig om resultatet av utbildning av ledare och chefer i 

jämställdhet. I just det här fallet var uppfattningen att utbildningen inte gav något för att 

den var för inriktad på juridik. 

3.4.3 Lyfter fram kvinnor 

Nio företag uppger att de lyfter kvinnor som förebilder internt (t ex i årsredovisningen), 

ytterligare ett lyfter kvinnor som förebilder även externt (t ex i mediakontakter). 

”Det handlar om att visa på att man inte behöver vara man och svensk för att lyckas.” 

De mindre företagen som besvarat frågorna lyfter inte fram kvinnor specifikt; varken 

internt eller externt. 

Upplevda resultat av åtgärder 

Tre företag lyfter att de har sett resultat av åtgärden. Två av dem tar upp att det har 

påverkat deras varumärke positivt att lyfta fram kvinnor.  

3.4.4 Dokumenterad kompetens 

Nio företag har dokumenterat medarbetarnas kompetens så att position, utbildningsnivå 

och erfarenhet synliggörs internt. Tre motiverar det med hänvisning till att rätt personer 

med rätt kompetens ska hittas till olika positioner i företaget. Ett av dessa och ytterligare 
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ett av de företag som har genomfört åtgärden motiverar det också med hänvisning till 

jämställdhet. 

”Alla tjänster blir utlysta, ingen ska handplockas för att undvika att det är ett nätverk 

av män som framhåller varandra.” 

”Jag tror att det blir mer objektivt över huvud taget när kompetensen är väl 

dokumenterad, blir inte så subjektivt. Då är det inte chefen som promotar utan chefens 

chef, de skiter i vilket kön utan plockar den kompetens de vill ha.” 

Av de tre mindre företagen som tillfrågades uppger två att medarbetarnas kompetens finns 

dokumenterad. Motivet är att synliggöra och tillgängliggöra kompetens uppger en av dem. 

Upplevda resultat av åtgärder 

Ett företag anser att det har lett till mer objektiva rekryteringar till de högre tjänsterna. Ett 

par företag anser att de inte kan se resultat, eller att de inte vet om det har gett resultat. Ett 

företag uppger att det inte har hjälpt till att göra fler kvinnor till chefer. 

3.4.5 Bidrar till att bryta bilden av IT-ingenjören 

Sex företag anser att de bidrar till att bryta den ensidiga bilden av IT-ingenjören (som en 

man som inte har social kompetens) genom att framhålla de olika yrkesrollerna som finns i 

branschen. Fler av dem beskriver hur de gör detta, exempelvis genom att framhålla att man 

måste vara social för att jobba på företaget. Ett företag uppger att de försöker påverka 

beslutsfattare och att de vill nå ut med en annan bild av yrket som inte bara är kopplat till 

jämställdhetsfrågan utan också till att visa bredden på yrket generellt. 

Ett av de mindre företagen anser att de bidrar till att bryta den ensidiga bilden av IT-

ingenjören, med motiveringen att de vill bygga sitt varumärke med ett engagerat team som 

självklart inkluderar både kvinnor och män. 

”Vi bidrar absolut. Man måste vara social för att jobba här.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Det är endast det företag som svarat nej på frågan om de genomfört åtgärden som också tar 

upp resultatet och här menar respondenten att företagets kärnverksamhet består av de 

yrkesroller som domineras av män och att de inte har lyckats bryta den bilden. 

”Det finns bara fördelar med att öka antalet kvinnor. För vår del är det rent egoistiskt: 

vi vill det bästa för företaget. Men vi är försiktiga med att inte diskriminera åt andra 

hållet: männen får inte känna sig nedprioriterade.” 

3.5 Sammanfattning 

3.5.1 Vilka åtgärder har fungerat bäst för företagen? 

De flesta av de intervjuade företagen har kunnat framhålla någon del av arbetet som 

särskilt lyckat. De goda exempel som kommer fram är: 

- Att arbeta med många jämställdhetsfaktorer parallellt. 

- Rekryteringen är en nyckel till att attrahera kvinnor till företaget. 

- En företagskultur som attraherar kvinnor och passar alla medarbetare med små 

barn. I detta ligger fast lön (inte rörlig), att förmedla att man inte förväntas arbeta 
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dygnet runt (på företaget har man till och med ersatt medarbetare för att låta bli att 

arbeta övertid), att kunna utbilda sig med full lön och förmedla att det är accepterat 

att ha barnen med på jobbet. 

- Vara uppmärksam när en kvinnlig anställd visar intresse för att bli chef eller vill 

vidareutvecklas. 

- Flexibla arbetstider och inga möten tidigt på morgonen eller sent på 

eftermiddagen, att kunna jobba hemifrån.  

- Enskilda åtgärder spelar mindre roll, det är det gemensamma dagliga arbetet som 

betyder något. 

- Att ha ett uttalat mål från företagsledningen med jämställdhetsarbetet. 

- En företagsledning som förmedlar jämställdhet och som stödjer och styr mot detta 

mål. 

- Objektiva bedömningssätt för att befordra medarbetare. 

- Talangförsörjningsprogram. 

- Intern tipsbonus för de medarbetare som kan tipsa om kvinnliga kandidater vid 

rekrytering. 

- En aktiv plan för uppföljning och utvärdering genom kartläggningar och analyser 

av resultat. 

Av de tre små företagen uppger ett att det viktigaste för dem är att rekrytera fler kvinnor 

för att få bättre balans mellan män och kvinnor. Ett annat uppger att de har lyckats 

rekrytera många kvinnor eftersom de har många kvinnor anställda och kvinnliga chefer. 

”Det handlar om idogt arbete och medvetenhet i organisationen. Enskilda åtgärder 

spelar också roll, men inte större betydelse. Det är det gemensamma., dagligdags. 

Viktigt med högsta ledningen, att man stödjer och styr.” 
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4 Uppföljning av förslagen till lärosäten som 
bedriver IT-utbildning 

Ingen av de tillfrågade intervjupersonerna på lärosätena hade närmare kunskap om 

handlingsplanen från KTH. Däremot så har flera åtgärder genomförts i enlighet med 

handlingsplanens förslag. I följande matris redovisas svar från lärosätena på frågor om de 

genomfört åtgärden, vilka motiven varit och vilken effekt de haft. I de fall den som 

intervjuats inte har kunnat svara på en fråga är totalen i sammanställningen mindre än det 

totala antalet intervjuade personer. Siffrorna inom parentes anger om det är fler än en 

person som har svarat på samma sätt. Om det inte står en siffra efter svaret, betyder det att 

svaret har lämnats av ett lärosäte. Efter matrisen följer en mer kommenterande 

resultatredovisning. 

I detta kapitel presenteras även i korthet några av förslagen i handlingsplanen riktade mot 

jämställdhetsarbetet på lärosätena som skulle genomföras genom utbildningsdepartementet 

och Vetenskapsrådet.  
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4.1 Datamatris 

Åtgärdsplanens förslag Genomfört? Motivering av varför man genomfört eller 

inte 

Resultat den intervjuade bedömer att 

åtgärden haft 
Ja Nej 

Vi har fadderverksamhet för 
kvinnor inom IT-utbildningar 
(kvinnliga studenter är faddrar till 
kvinnliga nybörjare). 

1  

(7 har 

andra 

typer) 

15 För att vi har haft svårt att rekrytera kvinnor. 

(2) 

Träffa andra tjejer, nätverk (2) 

Inte genomfört 

Vi har inte sett något behov. 

Har inte eftersökts av de studerande. 

Inte särskilt för kvinnor – vår policy är att 

inte särskilja. 

Studenterna uppskattar verksamheten. (2) 

Det var del i ett projekt som bidrog till att 

andelen kvinnor ökade från 19 till 30 %. 

Vi har tutorverksamhet inom IT-
utbildningar (lärare ger mindre 
grupp studenter personlig 
vägledning). 

8 8 Inte kopplat till jämställdhet. (6) 

Inte genomfört 

De studerande vill arbeta i blandade 

grupper. 

Resursfråga. 

Det ger effekt på jämställdhet. (3) 

Lärare, programansvariga och 
forskarhandledare får utbildning i 
genusperspektiv  

8 7 De ska ha kunskap om det. (3) 

Arbetsmiljö: bättre bemötande av 

studenter. (2) 

Forskare inom genusperspektiv har haft 

intresse. 

Inte genomfört 

Har inte varit uppe till diskussion. 

Studenterna anger att de blir väl bemötta. 

Utbildningarna uppskattas. 

Tror det har effekt. (4) 
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Vi samarbetar med gymnasieskolor 
eller grundskolor i regionen i syfte 
att höja lärarnas kunskapsnivå när 
det gäller betydelsen av 
genusperspektiv på teknik. 

2 13 Visa upp teknik och få upp intresset, 

speciellt för tjejer. (2) 

 

Inte genomfört 

Har inte funderat på det. (3) 

Vi har dåliga erfarenheter av att lyfta ut och 

problematisera. 

Förbättra rekryteringen. 

Vi har samarbeten, men inte med fokus på 

genus. (2) 

Positiv respons från gymnasieskolorna. 

Flera av de gymnasieflickor som bjuds in till 

kurser återkommer och läser programmen. 

Vi genomför traineeprogram för 
kvinnor i samarbete med IT-
branschen.  

1 15 Inte kopplat till jämställdhet. (2) 

Inte genomfört 

Företagen är inte intresserade. 

Studenterna är inte  intresserade. 

Det är arbetskrävande. 

Det är företagens ansvar. 

Gynnar individer. 

Lyfter frågor om ledarkultur. 

Vi erbjuder utbildningar som har 
ett tvärvetenskapligt eller 
samhällsinriktat perspektiv, där IT 
länkas samman med 
samhällsvetenskapliga ämnen. 

14 2 Inte kopplat till jämställdhet. (3) 

Studenterna behöver kunna både och (6) 

Bredda rekryteringen. 

IT-branschen efterfrågade det. 

Inte genomfört 

Vi testade, men det fanns inget intresse. 

Det är fler kvinnliga sökande och större andel 

kvinnliga doktorander och lärare på det 

programmet. 

Vi erbjuder IT-studenter kurser med 
metoder att använda i arbetslivet, 
till exempel projektledning, 
ledarskap och genusperspektiv. 

16 0 Inte kopplat till jämställdhet. (2) 

Kunskap studenterna behöver. (3) 

Några lärare ville dra igång. 

Åtgärden har inte haft något resultat. (2) 

Attraherar kvinnor. (2) 
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Vi har satt upp rekryteringsmål för 
hur andelen kvinnliga doktorander 
och lärare ska öka inom de 
informationsteknologiska och 
datatekniska vetenskapsområdena. 

11 4 Det är mål från regeringen som vi har att 

förhålla oss till. (2) 

Att det finns både män och kvinnor på 

utbildningen påverkar vilka som söker, det 

är viktigt med mångfald. (2) 

Att inte missa den kompetens och de 

möjligheter som kvinnor utgör. 

Kvinnor är en prioriterad grupp/vi vill 

åtgärda sned könsfördelning (2) 

 

 

Vi följer läsårsvis hur stor andel 
nybörjare som är kvinnor på IT-
utbildningarna. 

15 0 

Vi har satt upp mål för andelen 
kvinnliga nybörjare på IT-
utbildningarna. 

5 10 
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4.1.1 Fadderverksamhet 

Ett lärosäte organiserar själv fadderverksamhet specifikt för kvinnor där kvinnliga 

studenter är faddrar till kvinnliga nybörjare. Faddern får en anställning på 25 procent för 

att hålla ihop de kvinnliga studenterna. Motivet är att lärosätet anser sig ha haft svårt att 

rekrytera kvinnor. 

Även om bara ett lärosäte kan svara att åtgärden är genomförd, går det att tolka svaren att 

kvinnor vid sex av lärosätena har möjlighet att få fadderliknande stöd, och att det tidigare 

funnits vid ett sjunde lärosäte. Denna tolkning bygger på att det vid tre lärosäten finns 

studentföreningar som organiserar fadderverksamhet eller andra aktiviteter riktade mot 

kvinnor. Vid ytterligare tre finns fadderverksamhet för studenter i allmänhet, men inte 

organiserat så att kvinnor får kvinnliga faddrar och inte med jämställdhet som motiv. 

Istället motiveras det med att de vill stötta studenter i första årskurs i allmänhet och ge dem 

möjlighet att ställa frågor på ett friare sätt. I matrisen ovan redovisas även dessa tre 

lärosätens motiveringar. 

Ett av de intervjuade lärosätena uppger att de arbetade med fadderverksamhet mellan 

2001-2009 inom ramen för ett projekt. Projektets syfte var att förbättra könsfördelningen, 

ge studenter av underrepresenterat kön en möjlighet att få ett nätverk i yrkeslivet, minska 

avhoppen, underlätta kopplingen till yrkeslivet och ge studenter verktyg för personlig 

utveckling. 

”Känslig fråga, tjejerna ber att inte få känna sig utpekade.”  

”Ett problem är att det Ibland inte finns kvinnor så att det räcker till att vara faddrar, 

när man bara har en eller två kvinnliga studenter per årskurs.” 

”Vi har inte sett något behov. De som börjar hos oss blir initierade redan från dag ett 

och får kontakt med äldre studenter.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Det lärosäte som genomförde fadderverksamhet som del av ett projekt är det enda som tar 

upp tydliga effekter, och då av projektet som helhet, inte specifikt för fadderverksamheten. 

Detta lärosäte anser att projektet som helhet har gett en tydlig effekt och att andelen 

kvinnor på IT-utbildningarna har ökat från 19 till 30 procent. 

Två lärosäten hänvisar till att studenterna uppskattar verksamheten och att det tyder på att 

den är meningsfull och ger resultat. 

4.1.2 Tutorverksamhet 

Hälften av lärosätena har någon form av tutorverksamhet. I detta begrepp lägger de själva 

undervisning som sker i mindre grupper där studenterna har möjlighet att få en mer nära 

kontakt med en lärare. I vissa fall pekar de på att det också ska finnas utrymme för frågor 

om sådant som inte direkt är kopplat till undervisningen. Utöver de åtta som svarar jakande 

på frågan om tutorverksamhet, så tar ytterligare tre upp att de grundläggande pedagogiska 

metoderna som omfattar undervisning i mindre grupper. Ett par av dessa uppger att de 

arbetar med projektbaserad undervisning.  

”Rätt mycket av utbildningen är projektorienterad, där man ska lösa mer 

problemorienterade uppgifter inom företag. Detta görs i små grupper. Man kan vara 

två, tre fyra och har projektmöten en gång i veckan med läraren.” 
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Upplevda resultat av åtgärder 

Inte något lärosäte motiverar tutorverksamhet med att det är en del i strävan efter 

jämställdhet. Men tre av dem anser att det finns en effekt som är större för kvinnor än för 

män och även för studenter som inte har akademisk bakgrund.  

”Vi genomförde en självvärdering av utbildningarna 2003 och då kom det fram att vi 

vid våra utbildningar började med matte, men efter utvärderingen lades denna senare. 

Det skedde flera andra förändringar samtidigt. Självvärderingen pekade på att 

kvinnliga studenter tryckte på för att jobba på ett annat sätt - mer yrkeslikt.” 

”Studentaktiva undervisningsformer gynnar alla studenter, men vi vet också att tjejerna 

"svarar" mer på det. För dem är det ännu mer väsentligt att ha det.” 

4.1.3 Utbildningar i genusperspektiv 

Utbildningar i genusperspektiv inom teknikområdet erbjuds på olika sätt på åtta av 

lärosätena. I fyra fall är genusperspektivet en del i grundläggande kurser för alla lärare, 

oavsett undervisningsämne. I tre andra fall har det varit punktinsatser, enskilda seminarier 

eller projekt. En av dessa tre respondenter tar upp att det också är en obligatorisk fråga att 

ha med på arbetsplatsträffar. Ett av lärosätena har fått medel från Delegationen för 

jämställdhet i högskolan för att utbilda lärarna. De ser en svårighet i att det inte finns så 

mycket forskning kring vilka åtgärder som är effektiva för att främja jämställdhet. 

När det gäller obligatoriet att gå genuskurser har två lärosäten ett starkare obligatorium, 

medan tre tar upp att det erbjuds alla, men att det är frivilligt. Övriga berör inte frågan om 

hur starka kraven är på att lärarna ska utbilda sig inom området. 

Motiven till att utbilda lärarna kopplas av fem lärosäten till det egna jämställdhetsarbetet. 

Tre framhåller att de har velat höja kunskapsnivån eller förbättra bemötandet av studenter. 

Ett lärosäte tar upp att det var önskemål från IT-branschen om att bredda perspektivet som 

fick dem att införa utbildningar i genusperspektiv. Ett lärosäte som inte erbjuder lärare 

utbildning i genusperspektiv menar att genus är något som lärarna ska ha i åtanke hela 

tiden och att de därför inte har några särskilda utbildningar. Den intervjuade respondenten 

menar att lärosätet är väldigt noga med denna fråga och sätter stort värde på jämställdhet. 

Ett annat lärosäte som inte har sådana utbildningar svarar att frågan inte har varit uppe till 

diskussion. 

”Jag upplever ingen skillnad om vi har manliga och kvinnliga studenter.” 

Upplevda resultat av åtgärder 

Ett lärosäte tar upp effekter som de anser sig ha sett, genom att studenterna i 

kursutvärderingar visar att de upplever att de blir tagna på allvar och blir väl bemötta. Av 

de andra lärosätena som har genomfört åtgärden svarar fyra att de tror att utbildningar i 

genusperspektiv får effekt.  

”Jag tror absolut att det har en betydelse, man medvetandegör och sprider kunskap.” 

”Tjejer och killar uttrycker sig på olika sätt, det är viktigt att vara medveten om.” 
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4.1.4 Samarbete med skolor för att höja lärarnas kunskap om 
genusperspektiv 

Åtgärden var formulerad på ett sådant sätt att den omfattade både en aktivitet och 

motiveringen av aktiviteten.29 Flera av respondenterna har velat framhålla att de 

samarbetar med grund- och gymnasieskolor, men inte i det syfte som föreskrevs i 

handlingsplanen utan med fokus på eleverna. Sådana samarbeten handlar ofta om att elever 

från grund- och gymnasieskolor bjuds in att laborera eller ta del av högskolans 

undervisning i någon form. I de fallen är motiven som ett par av dem tar upp att visa teknik 

och få upp elevernas, särskilt kvinnornas, intresse.  

”Tjejer och killar väljer från olika utbildningsmenyer, på tjejmenyn finns inte 

civilingenjörsutbildningen så det är viktigt att öppna dörren för tjejerna även till 

killmenyn.” 

Ett lärosäte uppger att de håller på och startar en forskarhögskola för lärare. Den 

intervjuade personen uppger dock att han inte riktigt vet hur man skulle få in ett 

genusperspektiv i det. Ett annat lärosäte uppger att de tidigare haft samarbeten med skolor 

riktat till lärare i form av erbjudna kurser och utbyten. Pengarna till denna satsning drogs 

in och därmed även aktiviteten. 

Upplevda resultat av åtgärder 

Endast två av lärosätena tar upp någon typ av resultat. Ett av dem menar att det är svårt att 

uttala sig om resultat och effekter, men att de får en väldigt positiv respons från de som 

jobbar på gymnasieskolorna. Samtidigt menar respondenten att det är för sent att försöka 

påverka eleverna på gymnasieskolan; för att förändra attityder borde man börja tidigare. 

Det andra lärosätet som tar upp resultat har haft satsningar då elever bjuds in till högskolan 

för att laborera med mera. De anser sig ha sett ett tydligt resultat i form av att många av de 

kvinnliga gymnasieleverna som deltagit sedan har valt en teknisk utbildning. 

 

4.1.5 Tvärvetenskapliga utbildningar 

14 av 16 lärosäten erbjuder utbildningar eller enstaka kurser med tvärvetenskapligt 

perspektiv. Vilka ämnen som paras ihop med IT och/eller teknik är olika beroende på 

lärosäte. Några som nämns är ekonomi, pedagogik, hållbar utveckling, vård och 

projektledning.  

De tvärvetenskapliga utbildningarna motiveras med att det finns ett behov på 

arbetsmarknaden av personer som kan teknik, men som också har 

humanistisk/samhällsvetenskaplig kompetens. Fem av de intervjuade tar upp detta i 

kombination med att de ville bredda rekryteringen. Två hänvisar till att IT-branschen 

efterfrågade det, utan att lägga ett jämställdhetsperspektiv på det. 

”Insikt om att teknik är till för människor och ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt 

perspektiv är mycket viktiga komponenter för att även tekniska produkter ska bli bra 

och vara attraktiva.” 

                                                 
29 Förslaget som det presenterades i handlingsplanen: ”Varje enskilt lärosäte som bedriver högre IT-

utbildning ska samarbeta med gymnasie-skolan och grundskolan i den aktuella regionen. Syftet är att höja 

kunskapsnivån hos lärarna när det gäller datateknik och genusperspektivets betydelse. Återrapportering sker 

till Utbildningsdepartementet.” 
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Upplevda resultat av åtgärder 

Nio av respondenterna uppger att det lärosäte de representerar har sett resultat av denna 

åtgärd i form av fler kvinnor på utbildningarna. 

”Bilderna av vad som traditionellt uppfattas som kvinnligt styr sökande. Även små 

detaljer i hur man paketerar utbildningarna kan styra hur många kvinnor som söker.” 

4.1.6 Kurser med arbetslivsinriktat innehåll 

Alla 16 tillfrågade lärosäten erbjuder kurser med metoder som är inriktade på att vara 

användbara i arbetslivet. Projektledning är det ämne som nämns av flest. Sex lärosäten 

påtalar att de inte har just genusperspektiv som särskild kurs. En av dem förtydligar att 

genusperspektivet kommer in där det passar.  

”Det har varit fler kvinnliga studenter på IT-programmet. Det är olika studentkulturer, 

datateknik förknippas mer med nörd och spel, men det gör inte IT-programmet.” 

En av respondenterna tar upp jämställdhet som motiv till att åtgärden genomfördes, men i 

detta fall var det inte lärosätets systematiska jämställdhetsarbete som ledde till att kurs 

inrättades, utan enskilda lärares personliga engagemang.  

Upplevda resultat av åtgärder 

Två lärosäten anser att arbetslivsinriktade kurser inte påverkar rekrytering av kvinnor, 

medan en anser att det gör det. Övriga har valt att inte uttala sig om resultatet av åtgärden.  

”Jag tror det attraherar kvinnliga studenter.” 

”Jag tror inte att det lockar kvinnliga studenter.” 

4.1.7 Mål för andel kvinnliga nybörjare, doktorander och hur de följs upp 

Fem lärosäten har satt upp mål för andelen kvinnor bland nybörjare. Dubbelt så många, 

elva stycken, har satt upp mål för andelen kvinnliga doktorander och lärare. I flera fall 

uppger respondenterna att de har någon form av målsättning även om de inte har 

kvantitativa mål. Det kan till exempel vara att ”öka andelen kvinnor”, ”få en ökad balans” 

eller att mer allmänt ”bredda rekryteringen”. 

Ett problem som två respondenter tar upp är att många kvinnor avbryter sin utbildning. 

Ytterligare en har som ett av de uttalade målen att behålla de kvinnor som börjar. 

”78 procent av studenterna jobbar vid sidan av, det är inte alltid så lätt att hålla dem 

kvar till examen. Detta är det största hotet mot utbildningen. Vårt regeringsdirektiv är 

att producera examina, så vi behöver satsa på områden där de går kvar.” 

Ett annat problem som lyfts av två andra lärosäten är att rekryteringen av kvinnor är 

beroende av antalet möjliga sökande till utbildningarna, som de menar är för litet. En av 

respondenterna säger att det ser likadant ut över hela landet. Det enda det enskilda lärosätet 

kan göra, menar denne person, är att påverka högre upp och till exempel aktivt uppmuntra 

kvinnor att bli doktorander. Vid ett annat lärosäte menar den intervjuade att det enda som 

fungerar är kvotering ”och det får vi inte göra”. 

”De tekniska utbildningarna kräver naturvetenskapligt gymnasieutbildning, så det är 

ett begränsat urval från början.” 
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”Andelen kvinnor som går ut relevanta gymnasieutbildningar har halverats de senaste 

10 åren. Att då öka andelen kvinnor på högskolan är förstås jättesvårt - det är en 

omvärldsfaktor som plågar oss.” 

Ytterligare ett lärosäte tar upp en relaterad fråga. Respondenten menar att lösningen inte 

ligger i högskolans händer och att det därför inte är relevant att sätta specifika mål. 

Lösningen, menar denne person, handlar kanske istället om att sätta in åtgärder i 

grundskolan.  

”Vi försöker att agera genom att markera att vi gärna ser kvinnliga sökande, vet vi om 

att det finns en kvinna som vi vill ska söka påtalar vi det för henne, men mer än så kan 

vi inte göra.” 

Lärosätena motiverar att de har satt upp mål med: 

- Det är mål från regeringen som vi har att förhålla oss till. (2) 

- Att det finns både män och kvinnor på utbildningen påverkar vilka som söker, det 

är viktigt med mångfald. (2) 

- Att inte missa den kompetens och de möjligheter som kvinnor utgör. 

- Kvinnor är en prioriterad grupp på grund av den sneda könsfördelningen (2) 

”Man kan försöka påverka könsstereotypa val. Heterogena grupper presterar bättre än 

homogena grupper.” 

”När en forskare söker en doktorand måste man ha en öppen utlysning - detta gynnar 

kvinnor - istället för att manliga forskare plockar manliga studenter.” 

”Nu är det ju helt skevt. Men vi vet ju inte riktigt hur vi ska göra för att locka kvinnor.” 

Ett av de lärosäten som motiverar varför de inte har satt upp mål, tar upp att det inte 

upplevs meningsfullt eftersom urvalet är så litet och då spelar slumpen så stor roll för 

utfallet. Ett annat lärosäte har liknande resonemang när respondenten uppger att det är 

tillräckligt svårt att fylla utbildningarna och att hitta lärare, så att de är glada att få den 

kompetens som de behöver. Ett tredje lärosäte som inte formulerat mål för nybörjare 

uppger att de prövat att göra det, men att andelen kvinnor då sjönk vilket ledde till att de 

inte längre sätter upp mål. 

Det är fler som uppger att de följer upp andelen kvinnor, än de som har satt kvantitativa 

mål. Två lärosäten framhåller att de bryter ner statistiken på olika utbildningar och kurser 

medan ett annat lärosäte uppger att de inte redovisar statistiken könsuppdelad. 

Upplevda resultat av åtgärder 

Sex av de intervjuade lärosätena anser att åtgärden har haft en konkret effekt genom att 

andelen kvinnor har ökat i rekryteringarna eller bland doktorander och lärare, eller i alla 

fall behållits ”på en anständig nivå”. På ett lärosäte har antalet kvinnliga lärare ökat från 1 

till 7-8 stycken. På flera av dem har andelen kvinnor på utbildningarna nära fördubblats. 

Två lärosäten tar även upp andra aspekter av resultat: att målen bidrar till att frågan aldrig 

glöms bort och att de skapar en medvetenhet om att organisationen strävar efter 

jämställdhet. 

”Att aktivt locka kvinnliga studenter att söka är jag övertygad om att det fungerar 

bra.” 
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4.2 Övriga förslag för att stödja lärosätena 

4.2.1 Målstyrning för lärosäten som bedriver högre IT-utbildning 

Förslag från handlingsplanen: 

Målet bör vara att med hjälp av åtgärderna i denna handlingsplan ska andelen studenter 

som är nybörjare och kvinnor inom IT-området vara lägst 15 procent senast läsåret 2012. 

Detta gäller varje enskilt lärosäte som bedriver högre IT-utbildning. 

Ansvarig aktör bör vara Utbildningsdepartementet. 

Utbildningsdepartementet har ansvar för de svenska lärosätena. Målen för 

studentrekrytering ligger dock på de enskilda lärosätena. Andelen kvinnliga nybörjare i 

Sverige som väljer en IT-utbildning var 29 procent 2010.30   

Här presenteras några aktiviteter som har genomförts under perioden 2007-2010 för att öka 

andelen kvinnliga nybörjarstudenter studenter inom IT-området.  

Teknikdelegationen 2008-2010 

I juli 2008 beslutade regeringen att tillsätta en Teknikdelegation med syfte att kartlägga 

behovet av välutbildad arbetskraft inom matematik, naturvetenskap, teknik och 

informations- och kommunikationsteknik (IKT). Syftet var också att lyfta fram, förstärka 

och utveckla arbetet med att öka intresset för - och deltagandet i - högskoleutbildningar 

inom dessa områden. Teknikdelegationen skulle lyfta fram goda exempel på hur arbetet 

med att öka intresset för områdena kan stärkas och slutbetänkande överlämnades till 

högskole- och forskningsministern den 29 april 2010. 31   

Några av slutsatserna från Teknikdelegationen var att grundorsakerna till de 

rekryteringsproblem som de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och yrkena 

har, finns i den dåliga överensstämmelsen mellan ungdomars värderingar och vad 

vuxenvärlden erbjuder. Skolan har en huvudroll i att skapa intresse för - och kunskap i - 

matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Dessvärre pekar en rad faktorer i fel riktning. 

Teknikdelegationens förslag var att regeringen bör anta en nationell strategi som ska öka 

intresset för, och kunskaperna i, matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Flera av 

Teknikdelegationens förslag för att öka intresset för teknik och IT i skola, samhälle och 

högskola liknar dem som presenterades i handlingsplanen från KTH. Flera av de projekt 

som Teknikdelegationen listar inriktar sig mot jämställdhet genom att öka just kvinnors 

intresse för IT.  

Delegationen för jämställdhet i högskolan 2009-2013 

I januari 2009 beslutade regeringen att inrätta en delegation för jämställdhet i högskolan 

med uppdraget att fördela medel till insatser för jämställdhet under perioden 2009–2010. 

För att genomföra sitt uppdrag tilldelades delegationen sammanlagt 60 miljoner kronor.  

I enlighet med förordningen har delegationen fördelat medel till sammanlagt 37 projekt 

inom de i förordningen särskilt uppmärksammade problemställningarna: könsbundna 

studieval till högskolan; minskningen av andelen män som söker sig till högre utbildning; 

                                                 
30 Baserat på nybörjarstudenter på samtliga IT-utbildningar 2010 – se Bilaga 1 | Statistikkällor och 

definitioner. 
31 Teknikdelegationen (2009:1) 
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skillnaden mellan kvinnor och män vad avser studietakt, avhopp och benägenhet att 

avlägga examen; kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär samt den ojämna 

könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan. 32 

Delegationen avslutade sitt arbete den 31 december 2010. Regeringen har därefter 

uppdragit åt Högskoleverket att under perioden 2011-2013 ta emot slutredovisningar från 

de jämställdhetsprojekt som delegationen beviljat medel. Regeringen uppdrog också åt 

Högskoleverket att följa upp hur jämställdheten vid universitet och högskolor har 

utvecklats till följd av lärosätenas ökade frihet och självbestämmande i fråga om 

läraranställningar fr.o.m. den 1 januari 2011. Uppdraget ska redovisas i två separata 

rapporter till Utbildningsdepartementet senast den 1 april 2014. 

 

4.2.2 Särskilda forskningsmedel till kvinnor inom IT 

Förslag från handlingsplanen: 

Särskilda forskningsmedel riktas till disputerade kvinnor som forskar inom IT och data-

teknik. 

Ansvarig aktör bör vara Vetenskapsrådet och/eller KK-stiftelsen. 

Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet (VR) har inte delat ut några särskilda forskningsmedel till disputerade 

kvinnor inom IT och datateknik mellan åren 2007-2011. Frågan i handlingsplanen från 

KTH har inte framförts till VR.  

VR gjorde dock 2001 - innan handlingsplanen presenterades - en satsning på ”unga 

lovande kvinnliga forskare inom teknikvetenskap”. År 2012 utlyser också VR:s styrelse, 

mot bakgrund av VR:s expertgrupp för genus förslag, projektbidrag för genusforskning 

inom medicinsk teknik. Den utlysningen riktar sig inte enbart till kvinnor, men det är bland 

annat ett sätt att försöka stärka den relativt svaga genusforskningen inom natur- och 

teknikvetenskapsfältet. VR anser att jämställdheten i forskningen är en kvalitetsfråga – där 

kvalitet och förnyelse gagnas av att såväl kvinnor som män bidrar med sin kompetens och 

erfarenhet – och en rättvisefråga – där kvinnor och män ska ha samma möjligheter att göra 

karriär som forskare. VR arbetar därför med att finna de bästa forskarna och ge dem stöd – 

oavsett om de är kvinnor eller män.  

Av VR:s instruktion framgår att rådet ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män 

inom sitt verksamhetsområde samt rapportera i vilken utsträckning hänsyn tagits till 

könsspecifika förhållanden inom rådets ämnesområden.33 VR har flera operationella mål i 

sin jämställdhetsstrategi. Dessa tar sikte på könsfördelningen i beredningsgrupperna, på 

könsfördelningen bland dem som söker medel och beviljandegraden för respektive kön. I 

strategin anges också översiktligt hur dessa operationella mål ska uppnås.34  

 

                                                 
32 Sammanställning av projekt för Delegationen för jämställdhet i högskolan: 

http://www.hsv.se/kvalitet/jamstalldhet/delegationenforjamstalldhetihogskolan/projekt.4.328ff76512e968468bc

80004141.html  
33 (Vetenskapsrådet 2009:975) 
34 (Vetenskapsrådet 2010) 

http://www.hsv.se/kvalitet/jamstalldhet/delegationenforjamstalldhetihogskolan/projekt.4.328ff76512e968468bc80004141.html
http://www.hsv.se/kvalitet/jamstalldhet/delegationenforjamstalldhetihogskolan/projekt.4.328ff76512e968468bc80004141.html
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4.2.3 Spridande av information om IT-utbildningar 

Förslag från handlingsplanen: 

Information om IT-utbildningarnas ”learning outcomes” sprids till studerande på 

behörighetsgivande gymnasieprogram samt från dessa utbildningar nyligen examinerade 

gymnasieelever. 

Ansvarig aktör bör vara Högskoleverket. 

Teknikdelegationen samt Delegationen för jämställdhet i högskolan och Delegationen för 

jämställdhet i skolan har presenterat liknande förslag och projekt med fokus på spridning 

av information och på kampanjer riktade mot gymnasieskolan. Det sker idag genom 

aktiviteter som till exempel VäljIT och eSkills Week beskrivna i kapitel 2. Det sker också 

genom aktiviteter som en del av lärosätena genomför och som beskrivs tidigare i detta 

kapitel.  

4.3 Sammanfattning 

Trots att det finns flera goda exempel på insatser för att främja jämställdheten inom IT-

utbildningarna hos de intervjuade svenska lärosätena så finns det ingen enhetlig bild av 

jämställdhetsarbetet. Väldigt få av de praktiska insatser som gjorts har följts upp och 

utvärderats. Ett av de främsta resultaten är därför att det inte går att ge någon enhetlig bild 

av vilka jämställdhetsinsatser som genomförts, och inte heller av vad jämställdhetsarbete 

innebär eller kan innebära för ett lärosäte. Detta är samma bild som givits av tidigare 

åtgärder som koncentrerat sig på liknande frågor - som till exempel Delegation för 

jämställdhet inom högskolan.35   

4.3.1 Några kommentarer om jämställdhetsarbetet 

Jämställdhet är en fråga av stor eller mycket stor betydelse för de flesta lärosäten som 

intervjuats. Samtidigt är det en fråga som inte är isolerad. Jämställdhet ingår för flera av 

aktörerna i arbetet för ökad mångfald på lärosätet. En respondent påpekar att de inte ser 

jämställdhet som ett problem – och förmodligen då inte som något som kräver särskilda 

åtgärder. I flera av svaren om motivering av åtgärder och resultat av åtgärder kan man 

tolka in en inställning tyder på svårigheter att integrera jämställdhetsarbetet i andra 

åtgärder. Ett av lärosätena uttrycker det tydligt: 

”Vi har en generell policy att inte särskilja kvinnor, men vi har en del saker som vi gör 

för att stötta studenter generellt.” 

Detsamma tycks gälla för flera andra av de deltagande lärosätena. Ibland kan det också 

framstå som att lärosätena har svårt att integrera genusperspektivet överlag. På frågan om 

lärare utbildats i genusperspektiv svarar till exempel ett lärosäte att ”det är svårt att ha ett 

genusperspektiv när man undervisar om abstrakt algebra” vilket visar svårigheten att förstå 

hur genuskunskapen används på ett effektivt sätt.  

Olika förutsättningar i samhället som påverkar lärosätenas jämställdhetsarbete kommer 

upp i några av intervjuerna. Till exempel tar tre av respondenterna upp att högskolornas 

arbete för att förändra kvinnors attityd till tekniska utbildningar inte kan åtgärda de 

attityder som skapas under hela barndomen. En av dem pekar på både behovet att arbeta 

med barns attityder och behovet av att öka lärares och studie-/yrkesvägledares kunskaper. 

                                                 
35 Heikkilä och Weinestål, 2009 
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Eftersom universitetet och högskolor är beroende av vilka val eleverna gör i grundskolan 

och gymnasiet lyfter denne person också vikten av bra lärare i tekniska ämnen i de lägre 

åldrarna. 

”Vi har inte makt över alla faktorer i samhället som påverkar vilka utbildningar 

studenterna väljer, men jag tror att vi ändå kan arbeta strategiskt för att fånga en viss 

grupp. Södertörns högskola har ju lyckats attrahera studieovana grupper.” 

Apropå att en handlingsplan tagits fram, men inte är känd för dem uppger en av de 

intervjuade:  

”Om regeringen vill att vi ska satsa på sådana här åtgärder måste direktiven bli mycket 

tydliga på den punkten. I den flora av alla krav som ställs på oss, så måste man vara 

extremt tydlig med vad vi bör jobba med.” 

 

4.3.2 Vilka åtgärder har fungerat bäst för lärosätena? 

Lärosätenas formuleringar av vad de själva tycker att de har lyckats bäst med och vilka 

åtgärder de tror är viktigast för att främja jämställdheten återges här i sin helhet. 

- ”Rekryteringsarbetet ger resultat: Det handlar om hur man beskriver 

utbildningarna. Man ska beskriva dem objektivt, men man kan välja att ha mindre 

teknikfokus och istället beskriva vad man ska ha utbildningen till. Vi kan rekrytera 

tjejer om vi visar att utbildningen leder till att man kan jobba med angelägna 

saker.” 

- ”Vi måste ta ställning till många mångfaldsfrågor: störst effekt på mångfalden 

inklusive jämställdheten är att man får fler lärare och forskare anställda med annan 

bakgrund.” 

- ”Det viktigaste är att vara medveten i marknadsföringen. Vi känner av vilka 

utbildningar som passar kvinnor och vi är känsliga för vad de uttrycker. 

Utbildningsmässor är viktiga, då kan man möta eleverna direkt och kunna 

kommunicera en annan bild av våra utbildningar.” 

- ”Det som ger resultat är att ha bra utbildningar. Utbildningen måste vara 

uppdaterad och speglar vad som händer "där ute". Hög teknisk behörighet 

skrämmer folk, vi försöker att inte använda de gamla begreppen på utbildningar 

som exempelvis "maskinteknik” - det lockar ingen, men om vi döper om den och 

lägger till varierande kurser så funkar det.”  

- ”Namnet på utbildningen påverkar hur unga väljer utbildning. De lyckade 

exemplen är när vi ser att nästan samma utbildning attraherar mycket olika 

beroende på namn. Ordet ”IT” funkade ett tag, sedan var det paria. Det som har 

gett oss mest konkreta resultat är pengar avsatta till kvinnlig meritering. Dels är 

det inte många kvinnor inom IT från början, dels valde få av dem att gå vidare. Nu 

får vi många att gå vidare i forskning.” 

- ”Det vi måste våga är att förändra, uppdatera mot det som näringslivet efterfrågar 

och dagens smak för ungdomar. Inte bli fast i traditionella utbildningar: i detta har 

vi lyckats väl. Vi har gjort förändringar sedan 2006, om vi inte hade gjort det hade 

vi inte funnits kvar. Vi hade inga sökande efter IT-bubblan då vi erbjöd 14 

utbildningar. Vi gjorde lite undersökningar om varför vi inte fick sökande, kom 
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fram till att vi behöver nya utbildningar, mindre fyrkantiga, mindre som de gamla 

universiteten. Utbildningarna ska ha attraktiva namn, bra innehåll, vara varierande. 

Sedan i höstas har vi kö på utbildningarna. Nu attraherar vi unga i allmänhet, 

kvinnor i synnerhet. Det som skrämmer kvinnorna är om det ser ut att vara en 

manligt dominerad utbildning.” 

- ”Det viktigaste är att erbjuda en utbildning som de som kommer till inte hoppar av 

för att de känner sig missgynnade. De som kommer hit är viktiga för att rekrytera 

nästa generation studenter. Om vi gör våra kvinnliga studenter besvikna, så 

kommer vi få ännu färre kvinnor. Att ha studentaktiva undervisningsformer är det 

allra viktigaste. Studenterna är mest berörda av själva utbildningen, inte av våra 

mål och hur vi jobbar strategiskt med frågorna, de märker mest det som är konkret 

i utbildning.” 

- ”Alla våra undersökningar visar att kvinnliga studenter arbetar mer, klarar sig 

bättre, oroar sig mer. Vi vill att de ska oroa sig mindre.” 

- ”Att ha de lite mer tvärvetenskapliga utbildningarna kan påverka de mer 

könsstereotypa valen.” 

- ”Jag tror att mun mot mun-metoden och det personliga mötet är det viktigaste. Om 

vi pratar rekrytering handlar det om att förmedla en bild av vad en ingenjör är. 

Folk vet ju inte vad det är om man inte räkna känna någon och då blir det svårt att 

känna sig lockad. Bilden är viktig. I andra ändan är det viktigt att få tjejerna att 

stanna kvar. Alla är väldigt måna om att få med tjejerna, men det är en balansgång. 

Man vill ju inte heller känna att man blir särbehandlad.” 

- ”Det som gäller för att få in många kvinnliga studenter är att kvotera in dem och 

de får vi inte göra - den vägen är ju stängd. Det kan man göra i Norge - eftersom 

de inte är med i EU. Ett annat sätt är att starta nya program för i början när det är 

mycket uppmärksamhet och så är det fler sökande kvinnor, men det kan man ju 

inte göra hela tiden.” 
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5 Statistisk analys av jämställheten inom IT-
området 

Statistikanalysen har flera ingångspunkter: Aggregerad data över hela IT-området skapar 

en överblickbar bild över jämställdheten. Rapporten illustrerar även hur förändringar har 

skett de senaste åren genom att följa årskullar av individerna som gått en IT-inriktad 

utbildning efter deras examen. Genom att följa individer från ett visst år hoppas rapporten 

kunna tränga igenom siffrorna i en bransch där könsfördelningen är väldigt skev och där 

det kan dröja innan dagens nyutexaminerade kvinnor slår igenom i statistiken.   

Data som refereras till i texten och som används för att skapa figurerna återfinns i ”Bilaga 

1 | Statistikkällor och definitioner”. För att skapa en sammanhållen bild av jämställdheten 

inom IT-området presenteras statistiken i ett flöde från nybörjarstudenter på 

grundutbildningar - via examina och forskarstudier - in till IT-yrken och arbetsmarknaden.  

5.1 IT-utbildningar 

5.1.1 Grundutbildningar 

Grundutbildningarna på de svenska högskolorna och universiteten har sedan länge 

dominerats av kvinnliga studenter.36 Sex av tio studenter vid de svenska lärosätena är 

kvinnor och av de närmare 70 000 examina som utfärdades läsåret 2010 togs 65 procent ut 

av kvinnliga studenter. Inom de tekniska utbildningarna ser det dock annorlunda ut. När 

högskolan expanderade kraftigt från 70 till 90-tal så fick andra långa och mansdominerade 

yrkesutbildningar en högre andel kvinnor.37 Det gäller till exempel utbildningskategorin 

teknik och tillverkning (där man återfinner de allra flesta ingenjörsutbildningarna) där 

kvinnliga studenter tog ut 30 procent av examina 2010. När det gäller IT-utbildningarna är 

könsfördelningen ännu skevare.38  

Nybörjarstudenter 

Antalet studenter som påbörjar en IT-utbildning har ökat kraftigt de senaste 20 åren – både 

kvinnor och män39. I början av 90-talet påbörjade, som framgår av Figur 3 nedan, färre än 

5 000 studenter en IT-utbildning, de senaste två läsåren har siffran legat på över 11 000. 

Ökningen har skett trots en viss nedgång efter IT-kraschen i början på 2000-talet.  

                                                 
36 Delegationen för jämställdhet i högskolan visade också att fördelningen mellan könen vad gäller nybörjarna 

har varit konstant under de senaste tio åren. (SOU 2011:1) 
37 Heikkilä och Häyrén Weinestål, 2009 
38 Klassificeringen bygger på SUN-2000 (Svensk Utbildningsnomenklatur). De fyra inriktningar som avses i 

rapporten är: ”elektronik, datateknik och automation”, ”informatik, datavetenskap och systemvetenskap”, 

”data, allmän utbildning”, samt ”data, övrig/ospecificerad utbildning”. Observera att en student kan ta ut 

flera examina samma år. Se även bilaga för en beskrivning av SUN-2000 klassificeringen. 
39 Som nybörjarstudent räknas någon första läsåret han eller hon registreras vid en högskoleutbildning i 

Sverige. Se även bilaga för en beskrivning av statistiken. 
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Figur 3. Antal nybörjarstudenter med inriktning mot IT efter kön och läsår (källa: SCB). 

Som också framgår av figuren har andelen kvinnor som påbörjar en IT-utbildning pendlat 

mellan ungefär 20 och 30 procent över hela perioden. Andelen kvinnor var som störst 1997 

då de utgjorde 32 procent av nybörjarstudenterna inom högskoleväsendet. Sedan i det 

närmaste halverades andelen till 2004 då kvinnorna enbart utgjorde 17 procent. Sedan dess 

har andelen dock ökat igen till 23 procent 2010. 

Det finns fyra inriktningar på IT-utbildningarna i den klassificering som används i 

rapporten. De två största, som de senaste åren utgjort närmare 100 procent av alla 

nybörjarstudenter är ”elektronik, datateknik och automation”, där ungefär hälften av 

examina senare utgörs av en yrkesexamen (ingenjörsexamen), och ”informatik, 

datavetenskap och systemvetenskap” - inriktningar där i princip inga yrkesexamina 

utfärdas. Som framgår av Figur 4 har andelen kvinnliga nybörjarstudenter historiskt sett 

varit klart högre inom inriktningen informatik, datavetenskap och systemvetenskap. Men 

det är också inom denna inriktning som andelen kvinnliga nybörjarstudenter minskat som 

mest – från 39 procent 1997 till 21 procent 2004.  
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Figur 4. Andel kvinnliga nybörjarstudenter efter ämnesinriktning och läsår (källa: SCB). 40 

Examinerade IT-studenter 

I Sverige har de senaste åren, som framgår av Figur 5, ungefär 3 000 examina utfärdats 

årligen med en inriktning mot IT. Toppen nåddes 2004, alltså några år efter IT-kraschen, 

då 4 000 studenter utexaminerades. Andelen examina vid IT-utbildningarna som togs ut av 

kvinnliga studenter ökade fram till läsåret 2000 då de utgjorde 32 procent. Sedan dess har 

andelen sjunkit kraftigt för att läsåret 2010 motsvara 19 procent, vilket är 2 procentenheter 

färre än 2007. Som framgår av Figur 5 gäller tappet också de manliga studenterna, även 

om denna minskning varit procentuellt sett mindre. 

                                                 
40 Övriga datautbildningar är en sammanslagning av de båda inriktningarna Data, allmän utbildning och 

Data, övrig/ospec utbildning. Dessa två examina utgör totalt mindre än tio procent av totala andelen IT-

examina 2010. 
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Figur 5. Antal utfärdade examina med inriktning mot IT efter kön och läsår (källa: SCB). 

 

Antalet nybörjarstudenter och examina är inte helt jämförbara, bland annat eftersom en 

student kan ta ut flera examina. Detta till trots är sambandet mellan andelen kvinnliga 

nybörjarstudenter ett givet år och andelen examina som tas ut av kvinnor fyra år senare 

mycket stark.41 42 Eftersom andelen kvinnliga nybörjarstudenter ökat de senaste sex åren 

kan man alltså förvänta sig att andelen examina som tas ut av kvinnliga studenter också 

kommer att öka framöver.  

Andelen examina som tas ut av kvinnor skiljer sig kraftigt åt mellan de olika 

inriktningarna. Som framgår av Figur 6 så har informatik, datavetenskap och 

systemvetenskap historiskt sett lockat en betydligt större andel kvinnliga studenter jämfört 

med det mer tekniskt inriktade ämnesområdet elektronik, datateknik och automation. Inom 

informatik, datavetenskap och systemvetenskap togs i början på 2000-talet över 40 procent 

av examina ut av kvinnor. Men det är också inom dessa inriktningar som andelen kvinnliga 

examina har minskat som mest. Läsåret 2010 var andelen examina som togs ut av 

kvinnliga studenter med denna inriktning 23 procent, vilket är fem procentenheter lägre än 

2007. 

                                                 
41 Pearson R=0,92 vid en jämförelse mellan andelen kvinnliga nybörjarstudenter ett givet läsår och andelen 

kvinnliga examina fyra år senare. 
42 Delegationen för jämställdhet i högskolan visade att kvinnor genomgående har högre examensfrekvens och 

kortare studietider än män (SOU2011:1 sid.26). Delegationen visade dock också att på utbildningar med hög 

examensfrekvens var kvinnorna dessutom i majoritet, medan det omvända gällde för utbildningar med låg 

examensfrekvens. Det är alltså relativt sett färre kvinnor som tar ut en examen inom IT-området än generellt. 

Högskoleverket visar också att över hälften av kvinnorna på civilingenjörsprogram tar examen med högst en 

termin mer än normalstudietid. (Högskoleverket 2009)  
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Figur 6. Andel examina som tas ut av kvinnor efter ämnesinriktning och läsår (källa: SCB). 43 

 

Vad gäller inriktningen elektronik, datateknik och automation så har andelen kvinnor hela 

tiden varit lägre jämfört med de övriga inriktningarna. Från denna lägre startnivå har 

minskningen dock varit lägre procentuellt sett från läsåret 2000 då 22 procent av examina 

togs ut av kvinnor till 17 procent 2007 och 14 procent 2010. 

                                                 
43 Övriga datautbildningar är en sammanslagning av de båda inriktningarna Data, allmän utbildning och 

Data, övrig/ospec utbildning. Dessa två examina utgör totalt mindre än tio procent av totala andelen IT-

examina 2010. 
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Under perioden 2001 – 2010 utfärdades totalt sett närmare 12 000 civilingenjör- eller 

högskoleingenjörsexamen med IT-inriktning. Samtliga har ämnesinriktningen elektronik, 

datateknik och automation. Som framgår av Tabell 1 nedan har en femtedel av alla 

ingenjörsexamina under perioden som helhet tagits ut av kvinnor, men andelen är fallande. 

Tabell 1. Antal civilingenjör och högskoleingenjörsexamen totalt samt kvinnors andel av examen (källa: 
SCB). 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Totalt 

2001-

2010 

Civilingenjör            

Totalt antal  

Examina 
437 508 657 767 838 797 754 606 544 580 6488 

Andel kvinnor 

(procent) 
14 13 19 20 20 16 16 13 12 11 19 

Högskoleingenjör            

Totalt antal  

Examina 
657 795 849 678 628 461 388 287 204 218 5165 

Andel kvinnor 

(procent) 
27 21 20 22 20 14 18 15 11 11 20 

 

Examinerade IT-studenter per lärosäte 

Under perioden 2007 till 2010 utexaminerades IT-studenter vid totalt 29 olika 

högskolor/universitet. Mätt i antal examina är KTH och Chalmers de största. Siffrorna 

varierar från år till år, men över perioden 2007 till 2010 totalt utexaminerades drygt var 

fjärde IT-student vid något av dessa universitet. Om man inkluderar Linköpings 

Universitet, Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola så täcker man hälften av alla 

IT-examina under dessa fyra läsår. Det innebär således att många universitet examinerar 

relativt få IT-studenter; 21 lärosäten examinerade i genomsnitt färre än 100 studenter per 

år, och av dessa utexaminerade 10 stycken färre än 50 studenter per år.  

Jämförelser mellan universiteten av andelen examina som tas av kvinnor bör göras med 

försiktighet, eftersom ett fåtal extra kvinnliga studenter kan göra procentuellt stor skillnad 

vid de mindre lärosätena. Jämförelserna mellan lärosätena görs här därför på perioden 

2001 – 2010 som helhet. De lärosäten där färre än 100 examina har utfärdats totalt sett har 

exkluderats ur Figur 7 på sidan 56. Som framgår av Figur 7 spelar ämnesinriktningen stor 

roll för könsfördelningen bland studenterna. Totalt sett låg andelen kvinnliga examina 

under perioden 2001 – 2010 på 25 procent, vid de tekniska IT-utbildningarna låg den på 18 

procent och inom de övriga IT-inriktningarna på 33 procent.44  

Andelen tekniska IT-examina som tas ut av kvinnliga studenter har under perioden 2001 – 

2010 i sin helhet inte överskridit 30 procent vid något lärosäte. De lärosäten där största 

andelen tekniska IT-examina tagits ut av kvinnliga studenter är högskolan i Skövde och 

Mittuniversitetet. Där har 27 respektive 24 procent av tekniska IT-examina tagits ut av 

kvinnor. 

När det gäller de övriga inriktningarna har andelen examina som tas ut av kvinnor för flera 

lärosäten under perioden överstigit 40 procent. Högskolan Kristianstad och Högskolan 

                                                 
44 Med teknisk inriktning avses här ämnesinriktningen elektronik, datateknik och automation. 
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Dalarna är de lärosäten där största andelarna tagits ut av kvinnor. Andelarna är 51 

respektive 48 procent. 

Många lärosäten erbjuder utbildningar med både tekniska och de övriga inriktningar. Men 

man kan konstatera att under perioden som helhet fanns det inte något samband mellan hur 

väl lärosätena lyckas med att locka kvinnliga studenter till de ena eller de andra 

inriktningarna.45 Lärosäten som lockat många kvinnor till de tekniska utbildningarna har 

alltså i genomsnitt inte varit bättre på att samtidigt locka många kvinnor till de övriga 

inriktningarna. 

 

Figur 7. Andel examina som togs av kvinnliga studenter per lärosäte perioden 2001-2010 (källa: SCB). 46 

 

  

                                                 
45 Pearson R=-0,03 när man jämför lärosäten som har bägge inriktningarna och exkluderar de som inte 

examinerat minst 100 studenter totalt under perioden 2001-2010. 
46 Högskolan på Gotland, Karolinska institutet och Södertörns högskola har exkluderats ur figuren eftersom 

inte 100 studenter examinerats inom någon av inriktningarna. 
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5.1.2 Forskarstudenter 

Sedan mitten av nittiotalet påbörjar mellan 3 000 och 4 000 doktorander 

forskarutbildningen i Sverige varje år. Knappt hälften av dessa är kvinnor, vilket betyder 

att andelen kvinnor som påbörjar en forskarutbildning är drygt 10 procent färre än andelen 

totala examina som tas ut av kvinnor. 

Av de totalt nästan 250 forskningsämnen som finns specificerade kan åtta stycken sägas 

ligga inom ramen för IT-området, varav ett med samhällsvetenskaplig och sju med 

teknikvetenskaplig profil.47 2010 påbörjade totalt 294 doktorander en forskarutbildning 

med någon av dessa inriktningar. Drygt 200 av dessa hade en teknikvetenskaplig 

inriktning. Andelen kvinnliga nybörjardoktorander inom IT-området med 

samhällsvetenskaplig profil har varit närmare dubbelt så stor jämfört med de tekniska 

inriktningarna under perioden 2007 – 2010.   

Som framgår av Figur 8 har andelen kvinnliga nybörjardoktorander ökat mellan 2007 och 

2010, från 12 till 22 procent. Noteras bör dock att 2007 var ett år med ovanligt liten andel 

kvinnliga nybörjardoktorander inom IT-området.  

 

Figur 8. Nybörjardoktorander totalt samt med inriktning mot IT (källa: SCB). 

Andelen kvinnliga nybörjardoktorander har under de senaste åren legat på ungefär samma 

nivå som andelen kvinnliga examina inom IT-området. När det gäller att behålla de 

kvinnor som examineras inom universitetsvärlden och erbjuda dem en forskarkarriär, har 

man alltså varit bättre inom IT-området än inom övriga områden. 

                                                 
47 Den samhällsvetenskapliga inriktningen är: Informatik, data- och systemvetenskap samt statistik. De 

tekniska inriktningarna är: Datavetenskap, Datorteknik, Elektronik, Elektroteknik, Systemteknik, Övrig 

elektroteknik, elektronik och fotonik samt Övrig informationsteknik. 
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5.2 Arbetsmarknaden 

Det finns inte något givet sätt att definiera IT-branschen på, men man kan tänka sig två 

principiella tillvägagångssätt. Ett sätt är att klassificera alla arbetsställen eller företag 

utifrån vad de tillverkar och räkna alla anställda i dessa företag som anställda inom IT-

branschen. Ett andra sätt är att specificera vilka yrken som utgör IT-branschen, och se 

exempelvis en person som arbetar som programmerare som tillhörandes IT-branschen 

oavsett inom vilken typ av företag han eller hon arbetar.  

Det finns två nackdelar med att utgå från en klassificering av arbetsplatsen. För det första 

kommer individer som arbetar inom IT-företag men med icke IT-relaterade arbetsuppgifter 

att inkluderas (som till exempel administration). Den andra nackdelen är att man missar 

anställda inom den offentliga sektor, eftersom deras arbetsplatser inte kommer att klassas 

som tillhörandes IT-branschen.  

I denna rapport har därför det andra tillvägagångssättet huvudsakligen används.48 Det 

betyder att specifika yrken som av oss definierats som IT-yrken har använts för att 

beskriva branschen. Yrkesklassificeringen som använts är ”standard för svensk 

yrkesklassificering”, SSYK 96. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det finns en 

viss godtycklighet i vilka yrken som ska anses utgöra branschen.  

5.2.1 Bransch och yrkesindelning 

De yrken som i rapporten använts för att klassificera IT-branschen framgår av  

Tabell 2. Av tabellen framgår vidare att branschen, mätt på detta vis, omfattade 174 000 

anställda 2010. Närmare två tredjedelar utgörs av de båda yrkeskategorierna systemerare 

och programmerare samt datatekniker.  

 

                                                 
48 Tillväxtanalys utger regelbundet en statistiksammanställning av elektronik och IT-sektorn - senaste 

publikationen 2011-01 - http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/informationsteknik/. Denna studerar företag 

och antal sysselsatta inom IT-sektorn. Eftersom vi här är intresserade av direkt IT-sysselsatta väljer vi att gå 

efter att gå efter yrkeskoder för klassificering av IT-branschen. 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/informationsteknik/
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Tabell 2. Antal anställda efter år och yrke (källa: SCB). 

Yrke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IT-chefer 3 900 3 500 4 000 4 300 4 500 3 700 

Varav kvinnor (procent) 15 14 15 18 19 18 

Systemerare och 
programmerare 

58 900 60 500 67 200 70 900 69 500 70 500 

Varav kvinnor (procent) 20 19 20 20 20 20 

Övriga dataspecialister 19 500 16 900 18 500 18 300 18 600 19 300 

Varav kvinnor (procent) 24 27 26 28 30 30 

Civilingenjörer m.fl., 
elektronik och teleteknik 

14 200 13 700 16 000 18 400 17 000 16 700 

Varav kvinnor (procent) 15 16 16 17 17 17 

Ingenjörer och tekniker inom 
elektronik och teleteknik 

18 800 17 800 17 500 18 500 15 500 14 900 

Varav kvinnor (procent) 14 13 14 12 13 12 

Datatekniker 33 400 33 700 33 700 40 200 39 000 38 100 

Varav kvinnor (procent) 21 20 17 19 19 20 

Dataoperatörer .. 3 300 2 500 2 400 2 400 2 000 

Varav kvinnor (procent)  33 31 38 38 37 

Tele- och 
elektronikreparatörer m.fl. 

13 100 13 000 13 000 12 700 10 100 8 700 

Varav kvinnor (procent) 4 4 4 6 4 3 

Totalt IT-branschen 161 800 162 400 172 400 185 700 176 600 173 900 

Varav kvinnor (procent) 18 18 18 19 19 19 

 

Könsfördelning i branschen som helhet 

Som framgår av Figur 9 nedan har andelen kvinnor under perioden 2006 – 2010 motsvarat 

en knapp femtedel av branschen.  

År 2010 var andelen kvinnor 19,5 procent, vilket är drygt en procentenhet högre än 2007. 

Trenden har alltså varit svagt positiv. Eftersom antalet anställda i branschen ( 

Tabell 2) också varit konstant mellan 2007 och 2010 betyder det att antalet kvinnor också 

ökat något. 2007 var 31 200 kvinnor anställda inom IT-branschen, 2010 hade de ökat till 

33 900. 
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Figur 9. Andel kvinnor i IT-branschen 2006-2010 (källa: SCB). 

 

Skillnaden mellan olika IT-yrken är stor. Som framgår av  

Tabell 2 på sida 59 är kvinnors andel som högst bland dataoperatörer (37 procent 2010) 

och övriga dataspecialister (30 procent 2010) och som lägst bland Tele- och 

elektronikreparatörer m.fl. (3 procent 2010) samt bland ingenjörer m.fl. elektroteknik och 

teleteknik (12 procent).  

Eftersom SSYK-klassificeringen är hierarkisk går det att jämföra yrken som kräver 

teoretisk specialistkompetens med yrken som kräver kortare högskoleutbildning. En 

jämförelse visar att andelen kvinnor är något högre inom de yrken som kräver 

specialistkompetens (21 procent 2010) jämfört med de yrken som kräver kortare 

högskoleutbildning (16 procent 2010).49 Ökningen är ungefär lika stor inom de båda 

grupperna över perioden 2006-2010. 

Den överväldigande delen av IT-branschen återfinner man inom den privata sektorn. 2010 

utgjordes 90 procent av branschen av anställda inom privata företag. Men andelen kvinnor 

inom IT-branschen är klart högre inom den offentliga sektorn än i den privata. År 2010 var 

30 procent av de anställda med IT-yrken inom offentlig sektor kvinnor, i privat sektor var 

motsvarande siffra 18 procent. Denna skillnad på drygt tio procentenheter har bestått under 

hela perioden 2007 – 2010. Detta är delvis en spegling av hur det ser ut på den svenska 

arbetsmarknaden i stort där 75 procent av de anställda i offentlig sektor är kvinnor men 

bara knappt 40 procent i den privata. 

Individens examen och följande yrkesval 

Många som har studerat en IT-utbildning eller tar en examen inom IT-området arbetar inte 

inom de IT-relaterade yrken som listas i tabellen ovan. Eftersom den aggregerade 

könsfördelningen i branschen ser ut som den gjort de senaste åren (runt 18-19 procent 

kvinnor) är det intressant att se hur många av kvinnorna som nyligen avslutat en IT-

                                                 
49 De yrken som kräver teoretisk specialistkompetens är systemerare och programmerare, övriga 

dataspecialister samt civilingenjörer m.fl. elektronik och telekommunikation. Övriga yrken har lägre krav på 

specialistkompetens. Observera att gruppen IT-chefer är exkluderad ur jämförelsen. 
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utbildning som går vidare till ett IT-yrke. På så sätt kan man få en indikation på hur 

fördelningen kommer att se ut i framtiden.  

För att se om det har skett några förändringar de senaste åren i hur många examinerade 

som går vidare till ett IT-yrke så tittar denna rapport på andelen förvärvsarbetare 4 år efter 

examen – som andel av den grupp de tillhör – kvinnor eller män. Figur 10 illustrerar hur 

många som har gått vidare till IT-yrken fyra år efter att de har tagit en examen inom IT-

området (en examen år 2000 har alltså följts upp 2004, en examen från 2001 har följts upp 

2005 och så vidare).  

Från att andelen av IT-utbildade kvinnor och män som gått vidare till IT-yrket tidigare har 

varit lika (strax över 50 procent) så har andelen män inom branschen ökat något medan 

andelen kvinnor som går vidare minskat till strax över 40 procent. För att IT-branschen 

inte ska få en ännu mer snedvriden balans mellan män och kvinnor så behöver branschen 

fyllas på av kvinnor från andra utbildningar än de IT-relaterade. 

 

 

Figur 10. Andelar av IT-utbildade som arbetar inom IT-yrken 4 efter examen. (Källa: Tillväxtanalys IFDB50) 

5.2.2 Löneskillnader 

Oviktade löner 

På den svenska arbetsmarknaden som helhet utgjorde kvinnors månadslön i genomsnitt 86 

procent av mäns månadslön.51 Detta avser en lön uppräknad till heltid, men utan kontroll 

för exempelvis yrke eller utbildning. Inom IT-branschen var motsvarande siffra 2010 96 

                                                 
50 IFDB-databasen hos Tillväxtanalys är ett urval av SCB populationsdatabaser. Här är information kring 

examina från utbildningsregistret sammanförd med register över yrkesklassificering och register över 

inkomster 
51 I månadslönen ingår grundlön samt eventuella rörliga tillägg. 
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procent.52 Kvinnors oviktade löneandel har varit konstant inom IT-branschen under 

perioden 2007 – 2010.  

Viktade löner 

Under kontroll för skillnader mellan kvinnor och män med avseende på yrke, ålder, 

utbildning, arbetstid och sektor försvinner en del av löneskillnaden mellan män och 

kvinnor på arbetsmarknaden som helhet.53 Viktat för dessa faktorer återstod 2010 en 

löneskillnad på sex procentenheter, jämfört med 14 procentenheter oviktat. Som framgår 

av Tabell 3 är därmed den viktade löneskillnaden lika stor för arbetsmarknaden som helhet 

som för IT-branschen.54 För IT-branschen som helhet ökar istället löneskillnaden något när 

man kontrollerar för dessa faktorer, från fyra till sex procentenheter.  

Den minsta standardvägda löneskillnaden finner man år 2010 i yrkeskategorin IT-chefer. 

Kvinnors viktade löneandel uppgick detta år till 99 procent av mäns. Det finns dock inte 

någon skillnad i kvinnors löneandel mellan yrken som kräver teoretisk specialistkompetens 

med yrken som kräver kortare högskoleutbildning. Det verkar alltså inte finnas något 

generellt samband mellan befattningsnivå och löneskillnader. 

Tabell 3. Kvinnors standardvägda löneandel per yrke och år (källa: SCB). 

Yrkeskategori 2007 2008 2009 2010 

IT-chefer 96 94 93 99 

Systemerare och programmerare 93 92 94 95 

Övriga dataspecialister 87 90 94 91 

Civilingenjörer m.fl., elektronik och 
teleteknik 

97 96 95 96 

Ingenjörer & tekniker inom 
elektronik och teleteknik 

93 94 97 97 

Datatekniker 92 93 92 92 

Dataoperatörer 91 88 87 93 

Tele- och elektronikreparatörer 
m.fl. 

89 92 96 92 

Hela IT-branschen (viktad) 92 93 94 94 

Hela arbetsmarknaden (viktad) 94 93 94 94 

 

Som framgår av Tabell 3 ovan har kvinnors standardvägda löneandel inom IT-branschen 

ökat med två procentenheter under perioden 2007 – 2010. Ökningen är i ungefär denna 

storleksordning för de flesta yrkeskategorierna.  

 

Löneskillnader för yrkesverksamma inom IT fyra år efter examen 

För att få en uppskattning av hur utvecklingen inom IT-branschen har sett ut de senaste 

åren illustrerar Figur 11 nedan hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män ter sig fyra år 

                                                 
52 Detta är i linje med internationella studier som noterar att könsrelaterade inkomstskillnader är störst i yrken 

där det finns fler kvinnor – se till exempel European Commission 2009 (sid.9) 
53 En mer utförlig beskrivning av tillvägagångssättet återfinns i Bilaga 1 | Statistikkällor och definitioner 
54 SCB redovisar såväl den viktade som oviktade löneandelen per yrke. För att få fram löneandelen för hela IT-

sektorn har de olika yrkena vägts efter antal anställda. 
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efter att de har tagit en examen inom IT-området (Lönerna för kvinnor och män inom IT-

yrken med examen från år 2000 jämförs år 2004, 2001 med 2005, 2002 med 2006 och så 

vidare).   

Enligt dessa siffror så hade kvinnorna som tog en IT-examen 2005 en lön närmare 

männens fyra år efter examen än vad de kvinnor som tog examen år 2000 hade år 2004.55  

 

 

Figur 11. IT-utbildade kvinnors lön 4 år efter examen, som andel av männens i procent. Medianlöner. 
(Källa: Tillväxtanalys IFDB56) 

5.3 Chefskap och företagsledning 

5.3.1 IT-chefer  

2010 fanns det enligt SCB:s arbetsmarknadsstatistik 3 700 IT-chefer i Sverige – redovisat i 

Tabell 2 på sidan 59. Knappt var femte var en kvinna, vilket innebär att andelen kvinnliga 

IT-chefer i princip är lika stor som andelen kvinnor i IT-branschen. Trenden sedan 2007 

har varit svagt positiv, då motsvarande andel var 15 procent.  

Andelen kvinnliga IT-chefer är dock klart lägre än andelen kvinnliga chefer med särskilda 

funktioner på arbetsmarknaden i sin helhet.57 Som framgår av Figur 12 var andelen 

kvinnliga chefer på hela arbetsmarknaden 13 procentenheter större än bland IT-cheferna 

2010. Trenden är dock liknande för de båda kategorierna. 

                                                 
55 Dessa löner har dock inte viktats om på yrke, utbildning, ålder, arbetstid eller sektor. 
56 IFDB databasen hos Tillväxtanalys är ett urval av SCB populationsdatabaser. Här är information kring 

examina från utbildningsregistret sammanförd med register över yrkesklassificering och register över 

inkomster 
57 I denna kategori ingår förutom IT-chefer ekonomichefer och administrativa chefer, personalchefer, 

försäljnings- och marknadschefer, reklam- och PR-chefer, inköps- och distributionschefer, forsknings- och 

utvecklingschefer samt övriga chefer inom specialområden. Totalt utgör kategorin 66000 chefer år 2010. 
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Figur 12. Andel kvinnliga IT-chefer och andel kvinnliga chefer hela arbetsmarknaden (källa: SCB). 

 

Andelen kvinnliga IT-chefer är något högre inom offentlig sektor jämfört med privat 

sektor, 23 jämfört med 18 procent 2010. Skillnaden mellan offentlig och privat sektor har 

legat på ungefär fem procentenheter åren 2005 – 2010. 

Individen och chefskapet 

År 2010 var andelen kvinnliga IT-chefer (18 procent) lika stor som den totala andelen 

kvinnor inom IT-yrkena (19 procent). För att se om det inom gruppen nyexaminerade finns 

några skillnader mellan män och kvinnors som går vidare till en chefsroll väljer vi att titta 

på den gruppen som är registrerade som chefer fyra år efter en IT-relaterad examen. Som 

Figur 13 illustrerar så är skillnaderna mycket små mellan könen och det syns ingen tydlig 

trend.58  

 

 

                                                 
58 Antalet personer – män och kvinnor – som är registrerade i en chefsposition 4 år efter examen ger ett litet 

urval så skillnader från ett år till ett annat beror på ett fåtal tjänster/personer. 
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Figur 13. IT-utbildade som blivit chef 4 år efter angiven examen. (Källa: Tillväxtanalys IFDB)  

5.3.2 Ledande befattningar  

För att studera jämställdheten på högre nivå i företag så räcker inte yrkesdefinitionerna för 

IT-området till. IT-bolagen kan därför också definieras på företagsnivå utifrån sektoriell 

tillhörighet. Här utgår rapporten från de företag som är noterade på Stockholmsbörsens A- 

och O-lista inom sektorerna Hårdvara och återförsäljare, IT- och internetkonsulter, och 

Programvara. 

Figur 14 nedan illustrerar kvoten av kvinnor i ledande befattning både inom IT-bolagen 

och inom alla noterade bolag. Urvalet är VD och övriga ledande befattningshavare.59  

• Inom IT-bolagen har utvecklingen gått nedåt från 10,8 procent kvinnor 2006 (totalt 

31st) till 9,4 procent kvinnor 2011 (totalt 23st). 

• Inom alla andra företag har utvecklingen gått uppåt från 12,4 procent kvinnor 2006 

(totalt 187) till 16,3 procent kvinnor 2011 (totalt 242).    

Förändringen är inte stor mellan 2006 och 2011 inom respektive grupp men skillnaden 

mellan IT-bolagen och alla andra företag har vuxit från 1,5 procent till 6,9 procent.  

 

 

                                                 
59 I maj månad 2006 till 2008. I juni månad 2009 till 2011. 
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Figur 14. Andel kvinnor i ledande befattning i noterade bolag (Källa: Andra AP-fonden/Nordic Investor 
Services). 

5.3.3 Bolagsstyrelser 

Bland de svenska aktiebolagen noterade på Stockholmsbörsen har kvinnornas andel av det 

totala antalet ordinarie styrelseplatser ökat för varje år under 2000-talet. År 2000 utgjordes 

fem procent av ledamöterna av kvinnor, 2010 var motsvarande siffra 23 procent. Det 

innebär en genomsnittlig ökning på närmare två procentenheter och år. 

IT-branschen ligger på ungefär samma nivå som börsen som helhet.60 2010 satt kvinnor på 

21 procent av någon av de ordinarie styrelseplatserna i de 46 noterade IT-bolagen. Av   

Figur 15 framgår att andelen kvinnliga styrelseledamöter mellan åren 2007 och 2010 ökade 

med drygt 4 procentenheter, vilket är en något större ökning än Stockholmsbörsen som 

helhet under samma period.  

                                                 
60 Företagen är branschindelade av Stockholmsbörsen enligt GICS (Global Industry Classification Standard). 

IT-branschen avser här såväl mjukvaru- som hårdvaruindustri. 
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Figur 15. Andelen kvinnor i styrelser, svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen (källa: Styrelser och 
Revisorer i Sveriges Börsbolag). 61 

 

5.4 Sammanfattning 

Kvinnliga studenter utgör en majoritet av studenterna vid de svenska lärosätena sedan lång 

tid. Vid IT-utbildningarna ser det dock annorlunda ut. Av högskolenybörjarna med 

inriktning mot IT har andelen kvinnor sedan början av 1990-talet pendlat mellan ungefär 

20 och 30 procent. 2004, då andelen var som lägst, motsvarade kvinnornas andel av 

högskolenybörjarna med inriktning mot IT 17 procent. Sedan dess har andelen ökat något.  

Ett liknande mönster gäller också när man ser till andelen examina. Inom IT-

utbildningarna togs år 2010 19 procent av examina ut av kvinnor. Detta är en minskning 

drygt tio procentenheter från år 2000 vilket var det år då flest examina togs ut av kvinnor. 

Minskningen gäller framförallt inom ämnesinriktningen informatik, datavetenskap och 

systemvetenskap där kvinnor i början på 2000-talet tog ut över 40 procent av alla IT-

examina, en siffra som 2010 nästan halverats. 

Statistiken visar att ungefär en femtedel av alla som arbetar inom IT-branschen utgörs av 

kvinnor. Detta är i linje med hur det ser ut i de nordiska länderna och i övriga Europa. Med 

samma yrke och under kontroll för ålder, utbildning, arbetstid och sektor tjänar kvinnor i 

IT-branschen sex procent mindre än män. Detta är samma löneskillnad som på den svenska 

arbetsmarknaden som helhet. 

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska IT-bolag noterade på Stockholmsbörsen 

uppgick år 2010 till 21 procent. Detta är en ökning på knappt 2 procentenheter sedan år 

2007. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i IT-bolagens styrelser ligger på i princip 

samma nivå som Stockholmsbörsen i sin helhet.  

 

                                                 
61 Siffrorna avser ordinarie styrelseplatser bland svenska börsbolag noterade på Stockholmsbörsen (exklusive 

NGM-börsen).  
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6 Avslutande kommentarer 

Trots att ingen övergripande koordinering har skett inom jämställdhetsarbetet vad gäller 

förslagen i KTH:s handlingsplan så har de flesta av förslagen blivit genomförda i någon 

mån. Många av åtgärderna inom IT-branschen och hos lärosätena har upplevts ge lovande 

resultat enligt de intervjuade respondenterna. Även myndigheter och departement har 

genomfört flera initiativ där många enskilda projekt upplevs ha gett goda resultat. Däremot 

har åtgärderna som genomförts inte utvärderats i någon större utsträckning. Framförallt har 

de inte utvärderats för effekter på jämställdheten inom IT-branschen i stort. Det gör det 

svårt att koppla de olika åtgärderna till förändringar av jämställdhetens utveckling på 

branschnivå. 

Figur 16 nedan ger en ögonblicksbild av IT-området för 2010 med en genomgående sned 

könsfördelning. För IT-området som helhet - både utbildning och arbetsliv - är det svårt att 

se en tydlig trend mot att jämställdheten skulle ha ökat eller ha minskat under perioden 

2007-2010. Det finns några tecken som går åt rätt håll (minskade löneskillnader för de 

nyexaminerade) och några som går åt fel håll (andelen kvinnor i ledande befattningar inom 

IT-branschen).  

 

Figur 16. En ögonblicksbild av fördelningen mellan kvinnor och män inom IT-området 2010.62  

 

Flera kommentarer från intervjuer och slutsatser från tidigare arbeten inom 

jämställdhetsområdet talar om botten av pyramiden som en del av problemet. Få kvinnor 

väljer att utbilda sig inom teknik och särskilt IT-området – trots att 

civilingenjörsutbildningen är Sveriges numerärt näst största yrkesutbildning i 

högskolesystemet. Utan dessa studenter blir urvalet till IT-forskning och till IT-yrken 

                                                 
62 Baserat på källor i egen statistikbearbetning (kapitel 5 i denna rapport) – förutom Sveriges totala 

befolkning,(SCB) samt VD inom IT-branschen (Computer Sweden, 2011) och Styrelseordförande inom IT-

branschen (AP2 2011).  
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naturligt begränsat. Några initiativ som enligt respondenter hos lärosätena redan visat sig 

göra skillnad på lokal nivå är åtgärder för att nå kvinnor redan i gymnasieskolan och att 

erbjuda bredare tekniska utbildningar med IT-innehåll (gärna med nya namn). Andra långa 

och mansdominerade yrkesutbildningar fick en högre andel kvinnor när högskolan 

expanderade mellan 70 och 90-talet.63 Det finns inget som tyder på att detta inte vore 

möjligt även för de tekniska IT-utbildningarna. Även Almega och regeringen har 

konstaterat att aktiviteter riktade mot elever på gymnasienivå och tidigare är nödvändigt i 

det långsiktiga arbetet.   

Återkommande beskriver respondenter inom företag, lärosäten, intresseorganisationer och 

myndigheter behovet av att städa trappan uppifrån genom att föra fram kvinnliga förebilder 

på ledande positioner. Flera av de lärosäten som ger IT-utbildningar med sned 

könsfördelning har lagt ner mycket arbete på att bryta dessa mönster. En vanlig metod för 

att öka jämställdheten har varit informationskampanjer riktade mot kvinnor. Resultaten av 

dessa initiativ har dock varit magra. En lärdom från de åtgärder som presenteras i denna 

rapport är att enskilda projekt inte räcker för att skapa varaktig förändring. Det ger bättre 

resultat att arbeta med flera jämställdhetsfaktorer parallellt, med tydliga och konkreta mål. 

Det är också tydligt att det tar tid för ny jämställdhetspolicy att få signifikanta effekter. 

En ytterligare iakttagelse från intervjuerna var att ingen av de tillfrågade i privat sektor 

eller på lärosätena med ansvar för jämställdhetsfrågor sade sig känna till handlingsplanen. 

De åtgärder man valt att genomföra har man initierat oberoende av handlingsplanen.64 

Viljan finns hos alla berörda parter att öka jämställdheten inom IT-området men 

långsiktighet och ökat samarbete och koordinering behövs för att nå de önskade resultaten. 

Både företag och lärosäten säger att tydliga jämställdhetsmål internt och externt sporrar till 

förbättrad jämställdhet. 

 

 

                                                 
63 Heikkilä och Häyrén Weinestål, 2009 
64 Det är viktigt att notera att det var ett antal år sedan som handlingsplanen presenteras - 2007. Därför är det 

främst de organisationer och individer som deltog i framtagandet av handlingsplanen som känner till den, och 

många av dessa är inte kvar på sina tidigare poster. 
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Bilaga 1 | Statistikkällor och definitioner 

Statistik över utbildning 

SCB utgör källan till tabeller och diagram över nybörjardoktorander samt examina och 

nybörjarstudenter. SCB får i sin tur uppgifterna från universitet och högskolor, 

huvudsakligen via Ladok.  

Samtliga utbildningar klassificeras enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). I 

denna rapport har 3-siffernivån, som är den mest detaljerade använts. Såväl generella 

examen som yrkesexamen klassificeras enligt SUN 2000.  

En examen utfärdas av en högskola med examensrätt på begäran av den studerande. 

Statistiken är bruttoräknad, vilket betyder att en person kan ta ut mer än en examen under 

ett läsår. Antalet examina är alltså inte detsamma som antalet examinerade.  

En student räknas som nybörjarstudent det första läsår som han eller hon registreras för 

högskoleutbildning i Sverige. Uppgifterna hämtas från Universitets- och högskoleregistret. 

I underlaget som SCB har tagit fram till rapporten har kurs- och programnybörjare räknats 

fram. Första gången man registreras på en kurs räknas man som en nybörjarstudent, och 

om denna kurs har en IT-inriktning räknas man som en IT-nybörjarstudent. Det betyder att 

en student som har för avsikt att läsa en IT-inriktad utbildning, men som börjar sin 

utbildning med att första terminen läsa exempelvis matematik, inte kommer att klassas som 

IT-student i underlaget. För studenter som läser program är det dock inriktningen på 

programmet som helhet och inte första terminen som avgör om man räknas som IT-

student. Summan av kurs- och programnybörjare utgör det totala antalet nybörjarstudenter 

inom IT. 

Doktorandnybörjare blir man enligt SCB det kalenderår man för första gången rapporteras 

med en aktivitet om en procent eller mer. Alla uppgifter är bruttoräknade vilket innebär att 

en doktorand kan förekomma flera gånger, vilket dock inte är särskilt vanligt. 

Universiteten klassificerar själva sina forskarutbildningsämnen efter nationellt 

forskningsämne. 
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Tabeller 

Tabell 4. Antal nybörjarstudenter efter inriktning, kön och läsår (1993 - 2001). 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Elektronik, 

datateknik och 

automation 

Kvinnor 169 157 329 611 726 764 712 765 768 

Män 1601 1476 1787 2268 2402 2841 2826 3147 3271 

Informatik, 

datavetenskap och 

systemvetenskap 

Kvinnor 467 436 580 689 862 919 866 949 855 

Män 1214 1347 1426 1254 1362 1500 1656 1914 2333 

Övriga 

datautbildningar 

Kvinnor 539 569 446 382 324 133 192 144 87 

Män 756 756 688 516 371 177 251 261 179 

Samtliga IT-

utbildningar 

Kvinnor 1170 1150 1329 1627 1842 1793 1730 1830 1679 

Män 3548 3530 3813 3912 3992 4455 4647 5222 5652 

Tabellkommentar: Eftersom en student kan registreras som både kurs-och programstudent samma termin överstiger summan av de 
enskilda inriktningarna totalen. 

 

Tabell 5. Antal nybörjarstudenter efter inriktning, kön och läsår (2002-2010).   

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Elektronik, 

datateknik och 

automation 

Kvinnor 625 580 479 513 530 818 982 1305 1266 

Män 3542 3325 3200 3270 2921 4041 4692 5723 5659 

Informatik, 

datavetenskap och 

systemvetenskap 

Kvinnor 716 634 597 773 902 806 1028 1233 1406 

Män 2177 2237 2230 2637 2839 2324 2688 3379 3523 

Övriga 

datautbildningar 

Kvinnor 95 88 85 78 87 10 23 28 73 

Män 157 229 299 276 279 72 86 124 201 

Samtliga IT-

utbildningar 

Kvinnor 1399 1230 1097 1272 1429 1590 1987 2471 2644 

Män 5696 5520 5434 5782 5664 6215 7209 8950 9054 

Tabellkommentar: Eftersom en student kan registreras som både kurs-och programstudent samma termin överstiger summan av de 
enskilda inriktningarna totalen. 
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Tabell 6. Antal examina efter inriktning, kön och läsår (1993 - 2001). 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Elektronik, 

datateknik och 

automation 

Kvinnor 79 95 91 77 82 116 210 296 345 

Män 823 930 784 712 711 706 880 1025 1238 

Informatik, 

datavetenskap och 

systemvetenskap 

Kvinnor 162 188 193 138 216 242 411 522 620 

Män 380 446 435 373 420 501 583 736 850 

Övriga 

datautbildningar 

Kvinnor 103 75 74 88 45 64 104 75 64 

Män 160 108 146 104 95 138 143 109 100 

Samtliga IT-

utbildningar 

Kvinnor 344 358 358 303 343 422 725 893 1029 

Män 1363 1484 1365 1189 1226 1345 1606 1870 2188 

 
 

Tabell 7. Antal examina efter inriktning, kön och läsår (2002 - 2011). 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Elektronik, 

datateknik och 

automation 

Kvinnor 341 445 431 419 293 283 227 194 234 

Män 1524 1731 1798 1726 1512 1361 1291 1334 1384 

Informatik, 

datavetenskap och 

systemvetenskap 

Kvinnor 705 614 581 456 356 248 241 230 296 

Män 925 924 961 963 804 643 684 745 1012 

Övriga 

datautbildningar 

Kvinnor 52 51 68 71 52 32 53 48 52 

Män 76 68 151 209 168 159 206 136 146 

Samtliga IT-

utbildningar 

Kvinnor 1098 1110 1080 946 701 563 521 472 582 

Män 2525 2723 2910 2898 2484 2163 2181 2215 2542 
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Tabell 8. Antal examina per lärosäte, kön och inriktning under perioden 2001 – 2010. 

 Tekniska examina Övriga IT-examina 

 Kvinnor (antal) Män (antal) Kvinnor (antal) Män (antal) 

Blekinge tekniska högskola 69 497 264 624 

Chalmers tekniska högskola 423 2392 .. .. 

Göteborgs universitet   413 860 

Högskolan Dalarna 101 404 126 134 

Högskolan i Borås 60 264 147 236 

Högskolan i Gävle 59 310 165 395 

Högskolan i Halmstad 69 427 93 194 

Högskolan i Jönköping 163 557 166 246 

Högskolan i Kalmar 65 391 67 92 

Högskolan i Skövde 103 285 140 379 

Högskolan Kristianstad 58 243 86 82 

Högskolan på Gotland .. .. .. .. 

Högskolan Väst 9 117 247 406 

Karlstads universitet 32 188 182 312 

Karolinska institutet   .. .. 

Kungl. Tekniska högskolan 609 2184 192 729 

Linköpings universitet 444 1975 213 469 

Linnéuniversitetet .. .. 30 109 

Luleå tekniska universitet 114 596 136 225 

Lunds universitet 176 1108 355 783 

Malmö högskola 77 341 .. .. 

Mittuniversitetet 163 523 127 203 

Mälardalens högskola 77 488 200 432 

Stockholms universitet   639 749 

Södertörns högskola . .. .. .. 

Umeå universitet 170 855 206 586 

Uppsala universitet 54 199 234 783 

Växjö universitet 9 97 209 445 

Örebro universitet 50 282 147 316 

Tabellkommentar: Tomma celler betyder att lärosätet inte examinerat några studenter med denna inriktning. Två punkter betyder att 
antalet examen med denna inriktning är färre än 100. 
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Tabell 9. Antal nybörjardoktorander per kön och år, totalt och med inriktning mot IT. 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Med inriktning 

mot IT 

Kvinnor 15 15 19 15 30 27 46 45 48 

Män 109 125 111 99 148 172 189 156 188 

Samtliga 

nybörjardoktorand

er 

Kvinnor 1077 1041 1251 1347 1581 1569 1299 1382 1695 

Män 1784 1666 1791 1922 2075 1957 1741 1687 1856 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Med inriktning 

mot IT 

Kvinnor 49 75 46 41 46 27 53 55 65 

Män 206 218 153 152 144 192 223 226 229 

Samtliga 

nybörjardoktorand

er 

Kvinnor 1854 1867 1604 1450 1481 1384 1620 1717 1630 

Män 2008 1986 1598 1488 1524 1609 1763 1789 1842 

 

Statistik över arbetsmarknad och löner 

Underlaget till tabeller och figurer rörande arbetsmarknad bygger till största delen på 

SCB:s lönestrukturstatistik. Övriga källor är Eurostat samt ”Styrelser och Revisorer i 

Sveriges börsföretag”.  

Lönestrukturstatistiken är en sammanställning av fyra separata årliga undersökningar som 

omfattar anställda inom kommunal, landstingskommunal, statlig och privat sektor och som 

sedan summeras ihop för att undvika dubbelräkning. Inom den offentliga sektorn görs 

totalundersökningar på individnivå, inom privat sektor görs en urvalsundersökning som på 

individnivå varje år omfattar drygt 45 procent av alla anställda inom privat sektor.  

Varje individ ges ett värde i variabeln yrke, i enlighet med standard för svensk 

yrkesklassificering (SSYK). SSYK bygger på två huvudbegrepp: typ av arbete som utförts 

och de kvalifikationer som krävs. Med kvalifikationer menas de kunskaper och färdigheter 

som krävs för att utföra de uppgifter som hör till ett givet arbete. Det är de kvalifikationer 

som yrket faktiskt kräver och inte de formella kvalifikationer som arbetstagaren innehar 

som avgör hur yrkestillhörigheten klassificeras.  

Lönestrukturstatistiken innehåller uppgifter om såväl ovägd som standardvägd månadslön. 

Månadslönen är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid. 

Standardvägningen kontrollerar för skillnader inom varje yrke (SSYK på 4-siffernivå), 

åldersgrupper (4 st.), utbildningsgrupper (2 st.), arbetstidsgrupper (2 st.) och 

sektorsgrupper (2 st.). 

När det gäller andelen kvinnor i bolagsstyrelser så är källan ”Styrelser och revisorer i 

Sveriges börsbolag” utgiven av SIS ägarservice AB från åren 2007-2010. Siffrorna avser 

ordinarie styrelseplatser bland svenska börsbolag noterade på Stockholmsbörsen 

(exklusive NGM-börsen). 

Den internationella statistiken över könsfördelningen i IT-branschen i Europa kommer från 

Eurostats Tabell 10. Andelar av IT-utbildade som gått till IT-yrken 4 efter examen, 
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procentsom i sin tur bygger på de europeiska arbetskraftsundersökningarna. Det är en 

urvalsundersökning som bygger på ett stort urval av hushåll och individer, 2009 i 

genomsnitt 1,8 miljoner per kvartal. 

 

Tabeller 

Tabell 10. Andelar av IT-utbildade som gått till IT-yrken 4 efter examen, procent 

Examensår 

Kontrollår för 

yrkes-

klassificering 

Andel av männen som har ett 

IT-klassificerat yrke 4 år efter 

angivet examensår 

Andel av kvinnorna som har ett 

IT-klassificerat yrka  4 år efter 

angivet examensår 

2000 2004 51,06 50,54 

2001 2005 50,03 45,5 

2002 2006 50,03 37,84 

2003 2007 46,97 40,73 

2004 2008 52,74 43,31 

2005 2009 52,87 41,78 

Källa: Tillväxtanalys IFDB fotnot 56 
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Tabell 11. Genomsnittlig oviktad månadslön inom IT-branschen, kronor efter yrke, kön och år (Källa: SCB) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0000 samtliga yrken män 26400 27100 28000 29400 30100 30600 

kvinnor 22100 22800 23500 24700 25700 26200 

totalt 24300 25000 25800 27100 27900 28400 

1236 IT-chefer män 46800 49500 51500 52900 52700 55200 

kvinnor 48300 50500 49800 50400 48900 54000 

totalt 47000 49600 51200 52400 52000 55000 

2131 systemerare 

och programmerare 

män 33900 34500 35800 38000 38500 39000 

kvinnor 31600 32600 33600 35500 36400 37200 

totalt 33400 34200 35300 37500 38100 38600 

2139 övriga 

dataspecialister 

män 34500 36300 40000 40600 40500 41900 

kvinnor 32300 33500 34400 35900 37200 38100 

totalt 34000 35600 38600 39300 39500 40800 

2144 civilingenjörer 

m.fl., elektronik och 

teleteknik 

män 37400 38500 39000 40800 42100 42300 

kvinnor 35700 36500 38000 38400 40000 39500 

totalt 37100 38200 38900 40400 41800 41800 

3114 ingenjörer och 

tekniker inom 

elektronik och 

teleteknik 

män 30900 31800 32200 34300 35400 35600 

kvinnor 28100 29100 29800 32300 34300 34700 

totalt 30500 31400 31900 34100 35200 35500 

3121 datatekniker män 27800 29400 29200 29900 30800 32100 

kvinnor 24700 26300 27000 27500 28300 29500 

totalt 27200 28800 28800 29400 30300 31500 

3122 dataoperatörer män 27500 28600 31300 32200 33000 33200 

kvinnor 23300 24600 28200 28200 28700 30100 

totalt 25700 27300 30300 30700 31400 32000 

7242 tele- och 

elektronikreparatöre

r m.fl. 

män 22700 23500 23500 24500 26100 26200 

kvinnor 20800 22000 21800 22500 25200 24300 

totalt 22600 23400 23500 24400 26000 26100 

Kommentar: Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i 
privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler. Från 2008 härleds SSYK från en ny 
yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket har lett till vissa SSYK-förändringar. 
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Tabell 12. IT-utbildades medianårslön 4 år efter examen 

Examensår 
Kontrollår 

för inkomst 

Männens median 

-årslön 

Kvinnornas median 

-årslön 

2000 2004 353800 308050 

2001 2005 350900 313200 

2002 2006 356900 319200 

2003 2007 367600 335900 

2004 2008 384600 355100 

2005 2009 393400 362900 

Källa: Tillväxtanalys IFDB fotnot 56 

 

Tabell 13. IT-utbildade som blivit chef 4 år efter examen 

Examensår 

Totalt antal 

män som tog 

examen 

Totalt antal 

kvinnor som 

tog examen 

Kontrollår för 

yrke 

Antal män 

som blivit 

chef 

Antal 

kvinnor som 

blivit chef 

2000 1561 736 2004 35 14 

2001 1777 855 2005 49 5 

2002 2041 954 2006 72 30 

2003 2376 955 2007 57 20 

2004 2429 986 2008 74 24 

2005 2438 986 2009 54 20 

Källa: Tillväxtanalys IFDB fotnot 56 

 

Tabell 14. Antal personer i ledande position (VD och övriga befattningshavare)  

År 

IT-branschen Alla företag 

Kvinnoplatser 
Totala antalet 

platser 
Kvinnoplatser Totala antalet platser 

2006 31 286 218 1800 

2007 32 269 232 1804 

2008 25 252 230 1783 

2009 29 246 244 1704 

2010 28 247 229 1661 

2011 23 244 265 1727 

Kommentar: Företag noterade på Stockholmsbörsen, hur det sett ut i maj månad. Från och med 2009 - juni månad. 
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Bilaga 2 | Alla förslag från handlingsplanen 

Övergripande åtgärder för samhället 

1. Främja kvinnors företagande och entreprenörskap i IT-branschen och i IT-relaterade 

affärsområden genom att utöka nuvarande uppdrag (Program för att främja kvinnors 

företagande) till Närings- och teknikutvecklingsverket, Nutek, från Regeringen. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara Näringsdepartementet i samarbete med 

Närings- och teknikutvecklingsverket. 

2. Regelbundet över en femårsperiod driva mentorprogram för kvinnor vid små- och 

medel-stora företag inom IT- och telekombranschen. Syftet är att förbättra kvinnors 

karriärmöjlig-heter och ta tillvara deras yrkeskunnande som utvecklingskraft för IT-

branschen. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara branschorganisationen IT & 

Telekomföretagen 

3. Initiera företagsgemensamma traineeprogram för kvinnor vid små och medelstora IT-

företag. Programmen genomförs regionvis i samarbete med lokala lärosäten. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara de tekniska universiteten 

4. Skapa en nationell hemsida i form av öppet forum där IT-sektorns olika 

yrkesinriktningar och yrkesroller beskrivs. I åtgärden ingår även att ansvara för drift av 

en virtuell IT-syo i syf-te att höja kunskapsnivån om vilka yrkesområden det finns i 

branschen, när det gäller när-ingsliv, forskning och annan statlig verksamhet. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara Branschorganisationen IT & 

Telekomföretagen 

5. Arrangera vidareutbildning för studie- och yrkesvägledare vid berörda gymnasieskolor 

om IT-branschens struktur och arbetsmarknadens innehåll och behov på kortare och 

längre sikt. 

Ansvarig aktör för åtgärden bör vara Branschorganisationen IT & 

Telekomföretagen 

6. En särskild tävling för kvinnor inom IT-området införs inom ramen för Venture Cups 

verksamhet med början år 2008. Venture Cup bör införliva tydliga delmål i syfte att 

främja jämställdheten inom den egna verksamheten. Regeringen kan bidra till att 

uppmärksamma jämställdhetssträvanden och kvinnor som förebilder i branschen 

genom att delta vid Venture Cups evenemang och bidra med finansiering till ett 

särskilt pris för framgångsrika kvinnor i IT-branschen. 

Ansvarig aktör för åtgärden är Venture Cup 

7. Via media synliggöra kvinnor aktiva i branschen. Detta kan bland annat göras genom 

att näringsministern och IT-ministern besöker företag, lärosäten och andra 

organisationer i syfte att uppmärksamma kvinnors bidrag till IT-utvecklingen. 

Ansvarig aktör för åtgärden är Näringsdepartementet 
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Förslag till IT-branschen 

8. En väg i det inledande jämställdhetsarbetet är att sätta kvantitativt mål för 

könsfördelningen på företaget. Detta mål kan sedan visualiseras för varje enskild 

avdelning/enhet för att synliggöra den aktuella könsfördelningen samt det uppsatta 

gemensamma företagsmålet. Syftet är att göra det tydligt var i organisationen det är 

aktuellt att arbeta med att förbättra könsfördelningen och på sikt uppnå en bra balans i 

organisationen. Denna information bör även ingå i företagets årliga 

verksamhetsuppföljning. 

9. Företagen kan vid rekrytering ställa krav på eventuella rekryteringsbolag att de ska 

leverera kandidater av båda könen. Det är även viktigt att se över vilka nätverk som 

företaget an-vänder sig av vid rekrytering, det vill säga om man når både kvinnor och 

män genom dessa. 

10. Inom det enskilda företaget arbeta för att kriterier för olika utvecklingsmöjligheter och 

karriärvägar tydliggörs och formaliseras för de anställda som ett led i strävan efter att 

öka andelen kvinnor på teknikinriktade och ledande positioner. 

11. Organisera arbetet så att möjligheter finns för föräldraledighet oavsett kön, nivå och 

position inom företaget/organisationen, genom policies och förebilder. Ett förslag är att 

utse en ”skuggperson” på sårbara positioner som är insatt i större övergripande frågor. 

Detta gyn-nar även dynamiken och samarbetet i företaget. 

12. Se föräldraledighet som en merit som gynnar de anställdas personliga utveckling. Ett 

led i detta arbete kan vara att från företagets sida ge en utfyllnad av lönen eller att se 

föräldraledighet som en merit för en chefs- eller projektledarkarriär. 

13. Arbeta med delat ledarskap eller roterande ledarskap öppnar möjligheten för chefer att 

kunna skapa balans i livet och fungera som aktiva föräldrar. Detta är även faktorer som 

motverkar risk för utbrändhet och därmed gynnar både individen och företaget. 

14. Initiera ett lärande hos företagets chefer och ledare om jämställdhet. Dessa 

utbildningar bör ta upp frågor som berör attityder, handlingar samt förändringsarbete 

kring kvinnor och män när det gäller teknik, karriärvägar, ledarskap, föräldraskap samt 

lönesättning. 

15. Välj det underrepresenterade könet vid rekrytering om kandidaternas meriter bedöms 

som likvärdiga. Även vid val av underleverantörer och outsourcing av verksamhet kan 

företagen välja företag som medvetet arbetar med jämställdhetsfrågan. 

16. Lyft fram förebilder genom att synliggöra de kvinnor som finns i det egna företaget 

eller i branschen i stort, exempelvis genom eventuella mediakontakter, 

företagspresentationer eller i text genom broschyrer och årsredovisningar. 

17. Formalisera kriterier vid varje rekrytering så att kraven och önskemålen för den 

aktuella-la tjänsten blir tydliga. Ytterligare en viktig aspekt är att såväl teknisk 

kompetens som övriga kvalifikationer beskrivs på ett sådant sätt att tjänsten blir 

attraktiv för både kvinnor och en bredare grupp av män. 

18. Skapa informella mötesplatser i arbetsmiljön i syfte att förbättra interaktionen mellan 

medarbetarna. Detta ska vara mötesplatser där kvinnor och män känner sig lika 

välkomna att delta och har en praktisk nytta av ett deltagande. 

19. Se över medarbetarnas fysiska placering på arbetsplatsen utifrån ett könsperspektiv. 

Detta för att skapa naturliga informella nätverk där både kvinnor och män ingår. 
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20. Skapa nätverk för yrkesutbyte mellan kvinnor vid företag där kvinnor är i tydlig 

minoritet. Ytterligare syften med nätverk kan vara att synliggöra en grupp som är i 

minoritet samt ge dem möjligheter till handlingsutrymmen. 

21. Verka för att företagsaktiviteter som till exempel kick-off, består av aktiviteter som 

engagerar och intresserar både kvinnor och män samt att dessa arrangeras i tid och rum 

med hänsyn till familj och föräldraskap. 

22. Se till att både kvinnor och män deltar i rekryteringsprocessens olika faser, såväl vid 

an-ställningsintervjuer som att kontaktpersoner i rekryteringsannonser representerar 

båda könen. 

23. Lyft fram förebilder genom att synliggöra de kvinnor som finns i det egna företaget 

eller i branschen i stort. Detta kan göras både internt inom det egna företaget och 

externt i branschen/samhället. Att arbeta med förebilder gynnar både den interna och 

externa rekryteringen. 

24. Skapa en kunskapsbank över företagets anställda kvinnor och deras position, 

utbildningsnivå samt yrkeserfarenheter. Syftet är att synliggöra kvinnors kunnande 

inom tekniska områden. Denna bank kan även utökas till att innehålla kvinnor och män 

och bland annat an-vändas för att få en bild över organisationens kompetensstruktur 

samt som underlag vid löne-revisioner. 

25. Som IT-bransch gentemot samhället visa på de olika yrkesroller som finns inom 

branschen. Detta kan bidra till att bryta den ensidiga bilden av IT-ingenjören som 

socialt isolerad programmerare. 

26. Arrangera rekryteringskampanjer särskilt riktade till kvinnor i syfte att nå en bredare 

rekryteringsbas. Förslag är särskilda dagar med olika aktiviteter och seminarier om den 

egna verksamhetens teknikinriktningar och företagets olika yrkesroller. Målgrupper 

kan vara såväl yrkeserfarna, nyexaminerade som studenter på universitets- och 

gymnasienivå. 

27. Utse så kallade kulturbärare i den egna organisationen som kan föra över kunskap och 

värderingar om jämställdhet som gynnar företagets egen utveckling till en kreativ och 

dynamisk arbetsplats där både kvinnor och män ges möjlighet att utvecklas efter 

individuella ambitioner. Kulturbärare bör vara individer på ledande befattningar. 

Förslag till lärosäten som bedriver IT-utbildning 

28. Målet bör vara att med hjälp av åtgärderna i denna handlingsplan ska andelen studenter 

som är nybörjare och kvinnor inom IT-området vara lägst 15 procent senast läsåret 

2012. Detta gäller varje enskilt lärosäte som bedriver högre IT-utbildning. 

Ansvarig aktör bör vara Utbildningsdepartementet. 

29. Lärosätena ska se över IT-utbildningarnas innehåll utifrån ett samhällsperspektiv och 

utveckla dessa så att studenterna ges möjlighet att gå inriktningar med ett 

tvärvetenskapligt perspektiv på IT. 

Ansvarig aktör bör vara Högskoleverket. 

30. Lärosätena ska se över IT-utbildningarnas innehåll i syfte att införa kurser för 

studenterna med relevans för det kommande arbetslivet, till exempel projektledning, 

ledarskap och ge-nusperspektiv. 
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Ansvarig aktör bör vara Högskoleverket 

31. Vid de tekniska universiteten ska rekryteringsmål, i syfte att öka andelen kvinnor, 

sättas för doktorander och lärartjänster inom de informationsteknologiska och 

datatekniska vetenskapsområdena. Uppsatta rekryteringsmål ska rapporteras till 

Utbildningsdepartementet under år 2008 och en uppföljning av dessa skall ske år 2012. 

Ansvarig aktör bör vara Utbildningsdepartementet. 

32. Särskilda forskningsmedel riktas till disputerade kvinnor som forskar inom IT och 

datateknik. 

Ansvarig aktör bör vara Vetenskapsrådet och/eller KK-stiftelsen 

33. Lärosätena ska bygga upp fadderverksamheter inom berörda utbildningar i syfte att 

skapa kontakter mellan de få kvinnor som går utbildningarna. 

Ansvarig aktör bör vara det enskilda lärosätet 

34. Utveckla tutorverksamhet vid varje lärosäte. Återapportering ska ske till 

Utbildningsdepartementet/Högskoleverket. 

Ansvarig aktör bör vara det enskilda lärosätet 

35. Information om IT-utbildningarnas ”learning outcomes” sprids till studerande på 

behörighetsgivande gymnasieprogram samt från dessa utbildningar nyligen 

examinerade gymnasieelever. 

Ansvarig aktör bör vara Högskoleverket. 

36. Lärosätena bör få i uppdrag att utbilda lärare, programansvariga samt forskarhandleda-

re vid aktuella program och ämnesområden i genusperspektiv på teknik och pedagogik. 

Återrapportering skall ske till Utbildningsdepartementet år 2009. 

Ansvarig aktör bör vara lärosätena. 

37. Varje enskilt lärosäte som bedriver högre IT-utbildning ska samarbeta med gymnasie-

skolan och grundskolan i den aktuella regionen. Syftet är att höja kunskapsnivån hos 

lärarna när det gäller datateknik och genusperspektivets betydelse. Återrapportering 

sker till Utbildningsdepartementet. 

Ansvarig aktör bör vara lärosätena. 



Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvud-
kontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, 
Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om Working paper/PM-serien: Exempel på publikationer i serien är	me-
todresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter.	

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	Direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.	

Tillväxtanalys	Studentplan	3,	831	40	Östersund
Telefon:	010	447	44	00	|	info@tillvaxtanalys.se	|	www.tillvaxtanalys.se
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