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Sammandrag 
Följande C-uppsats är skriven vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 

universitet. Studien behandlar kvinnliga nätverk som ett sätt att motverka den ojämna 

könsfördelning som idag existerar inom IT-branschen. Genom en fallstudie, där ett 

nätverk studerats utifrån en referensram innehållande nätverks- och 

organisationsstrukturer, har syftet med undersökningen varit att analysera varför och 

hur ett företag väljer att utveckla och driva ett sådant kvinnligt nätverk och vilka 

effekter det bidragit till. För att skapa en bred informationsmängd har personer med 

och utan koppling till nätverket intervjuats. Data har även samlats in genom 

medverkan vid en nätverksträff samt från en enkätundersökning med nätverkets 

medlemmar. Efter sammanställning av informationen kunde en analys göras där 

resultatet blev att företag väljer att utveckla och driva kvinnliga nätverk för att 

långsiktigt både hindra diskrimineringen av kvinnor inom IT-branschen samt bredda 

den rekryteringspool som idag finns. I och med att diskrimineringen minskas gynnas 

kvinnorna samtidigt som nätverket skapar fördelar för företagen genom positiv 

marknadsföring. Slutligen fastställdes att nätverken bör utvecklas till att bli mer 

heterogena grupper, detta för att en förändring bör ske i hela samhället och inte bara 

hos den kvinnliga individen.   
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1. Inledning 
År 1979 instiftades den första jämställdhetslagen i Sverige med syfte att främja män 

och kvinnors lika rätt i arbetslivet (Nationalencyklopedin, 2013). Idag för Sverige en 

jämställdhetspolitik med fokus på bland annat lika fördelning av makt och inflytande 

mellan kvinnor och män. Med det menas att kvinnor och män i Sverige ska ha samma 

möjlighet att forma samhället och villkoren för sina egna liv. Det betyder även samma 

rättigheter till utbildning och betalt arbete (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

Däremot återfinns fortfarande en ojämn könsfördelning inom IT-företag etablerade i 

Sverige. År 2008 var bland annat könsfördelningen på samtliga chefspositioner inom 

branschen 80-20 procent till männens fördel. Även lönerna för denna bransch skiljer 

sig, där en kvinnlig ingenjör eller tekniker idag tjänar 90 procent av den lön som 

hennes manliga kollega får. För datatekniker är samma siffra 95 procent. Siffrorna 

skildrar en verklighet som inte stämmer överens med den bild som Sveriges 

jämställdhetspolitik eftersträvar (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

Ett företags ojämna könsfördelning leder till sämre prestationer vad gäller bland annat 

företagets ekonomi såsom tillväxt av eget kapital men även företagets förmåga till att 

vara innovativa. Bland annat har en könsfördelning innebärande 30 procent kvinnor 

eller mer på ett företags ledande positioner en positiv inverkan på dessa områden 

(McKinsey & Company, 2007). Det finns ett flertal argument varför just fler kvinnor 

på ledande positioner kan öka företagens lönsamhet (Rosén, 2006). Exempelvis har 

ett företag med större andel kvinnor på ledande positioner, även större andel kvinnor 

totalt (Drake & Solberg, 1996). En ökad jämställdhet kan sedan öka företagens 

förmåga till kreativitet, dynamik och förståelse för marknaden (Rosén, 2006). Företag 

med jämnare könsfördelning får också tryggare och bättre utveckling. Genom att 

inkludera kvinnor i sin målgrupp för rekrytering ges även en större plattform att 

anställa ifrån (Fagerfjäll, 2003). 

 

Charlotte Holgersson (2014), Ekonomie doktor och Docent i Genus, organisation och 

ledning vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), menar att de största utmaningarna 

för en jämställd arbetsplats är att undanröja bristen på kunskap, öka viljan till 

förändring samt säkerställa tillgången till resurser för att arbeta med frågan. Ändå 
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finns det företag som aktivt arbetar för att förändra den skeva könsbild som i dag är 

särskilt tydlig inom IT- och teknikföretag. En ökning av kunskap inom ämnet och 

viljan till förändring ses som avgörande faktorer (Sjöstrand, 2014a). Däremot kvarstår 

frågan om huruvida satsningarna kan komma att ge en betydande förändring inom IT-

branschen och hur snabbt detta i så fall kommer gå. 

1.1 Problemformulering 
Trots att forskning tydligt visar på de fördelar som finns med en ökad jämställdhet 

hos företag, kan det tyckas märkligt att den manliga dominansen inom IT-branschen 

uppehålls. Att företag väljer bort kvinnor innebär att de är beredda att bära en kostnad 

för att diskriminera kvinnor. Detta är ett beteende som inte skulle kunna pågå på en 

marknad med fri konkurrens. Betecknade nog är andelen kvinnor på bland annat 

ledande positioner låg och under de senaste åren har det endast skett en marginell 

ökning (Rosén, 2006). 

 

Orsakerna till den marginella ökningen anses vara flera. Först och främst är den 

manliga kulturen fortfarande normen på många företag (Kairos Future & WES, 2014). 

Det finns till exempel strukturer i organisationer som systematiskt underminerar 

kvinnans värde som chef, eftersom chefsyrket definieras enligt maskulina normer. 

Därefter handlar det om egenskaper som sedan länge fastställer hur det maskulina och 

det feminina beteendet ska vara. Livssammanhanget sägs till exempel vara en orsak 

till att kvinnor, på grund av den roll inom hem och omvårdnad som de haft och har i 

samhället, förknippas med karaktärsdrag som stillsamhet, gladlynthet och naivitet. 

Männen å andra sidan får en ställning som automatiskt kräver självständighet, 

konkurrenskraft och kontroll (Wahl, 2003). En svårighet uppstår när sådana strukturer 

är starkt rotade i samhället, eftersom de då inte problematiseras. När det maskulina 

blir normen inom företag kan till exempel dessa strukturer bidra till att olika hinder 

för kvinnor att avancera inom företag bildas. Hindren beror alltså på en sorts 

strukturell diskriminering och benämns ofta som ett så kallat glastak. Ett av 

problemen är till exempel att den kvinna som vill göra karriär förväntas verka enligt 

maskulina termer. En konflikt uppstår när en kvinna som formats av samhället nu 

måste agera enligt den manliga normen eftersom hennes feminina drag inte stämmer 

överens med det beteende som förväntas av henne. Olika angreppssätt går då att 

urskilja där kvinnan å ena sidan kan vägra ändra sig med risk för negativ 
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särbehandling. Å andra sidan kan hon omedvetet bli så pass påverkad av sitt arbete att 

hon automatiskt ändras eller känner sig tvingad att medvetet ändra på sig. Att kvinnan 

måste ändra på sig är inte bara ett individmässigt problem utan indikerar även att de 

egenskaper och beteenden som anses stereotypa för en kvinna inte är önskvärda inom 

företag. Förutom det nya sättet på vilket kvinnan måste handla, bör hon nu även 

bevisa att hon inte längre verkar enligt feminina normer (Drake & Solberg, 1996). 

Eftersom kvinnan på detta sätt är i underläge där hennes egenskaper inte värdesätts, 

uppfattar till exempel en kvinnlig chef ofta en högre stress i sitt arbete än män. En 

stressfaktor som många kvinnor känner, är kravet att visa sig duglig i sin position, en 

situation som personer tillhörande majoriteten ofta inte uppfattar, eftersom de 

automatiskt anses passa in. För kvinnan kan det handla om att möta motstridiga krav 

såsom att vara stark men inte för kaxig, att vara ambitiös men samtidigt inte förvänta 

sig jämlik behandling samt att ta ansvar och risker men likväl följa råd (Wahl, 2003). 

En konsekvens av att vara i minoritet blir att kvinnorna kan känna sig 

ouppmärksammade och utestängda från majoritetens verksamhet. Det kan vara en 

orsak till att minoriteten uppfattar att de behöver arbeta hårdare än majoriteten för att 

passa in och bli bekräftade på samma sätt som majoriteten (Holgersson, 2014). Det 

visar på att ett hinder för jämställdhet inom organisationer handlar om diskriminering 

och inte om myter att kvinnor inte skulle vilja göra karriär (Orre, 2014). 

 

Att anställa fler kvinnor och på så sätt göra könsfördelningen jämnare är ett sätt att 

motverka den maskulina normen. Här ligger ett stort ansvar hos rekryteraren menar 

Michaëla Blomquist, VD och partner för Michaël Berglund Executive Search1 och 

grundare av AllBright2. Under sina 16 år i rekryteringsbranschen har hon kunnat se att 

rekryteraren kan påverka kvinnan till att tacka ja till en position och diskutera vilka 

fördelar som kommer med anställningen. Kvinnor tenderar nämligen att tänka 

annorlunda och ta in flera aspekter vid beslutfattande än vad män gör. Därför krävs att 

en rekryterare diskuterar fram ett beslut med kandidaten istället för att acceptera ett 

nej direkt (Blomquist (2014). 

 

                                                
1 Michaël Berglund Executive Search AB bedriver konsultrörelse med avseende styrelse-, chefs och 
specialrekryteringar samt strategiska ledningsfrågor (Allabolag, 2014). 
2 AllBright är en stiftelse som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade 
ledningsgrupper och styrelser (AllBright, 2014). 
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Det finns just företag och organisationer som aktivt jobbar för att förbättra den skeva 

fördelningen av kvinnor och män på företag och öka kvinnlig närvaro och synlighet. 

Bland annat sägs det nu pågå en förändring där de, av samhället definierade, feminina 

dragen värdesätts inom till exempel ledarskap. Tidigare nämnda egenskaper tros 

nämligen skapa fokus på relationer snarare än hierarki, vilket gynnar samarbete och 

social kompetens, som är önskvärda kvaliteter vid exempelvis kundkontakter (Drake 

& Solberg, 1996). Ett annat tillvägagångssätt för att uppnå en jämställd arbetsplats är 

kvinnliga nätverk, platser där kvinnor kan inspireras, byta idéer och knyta 

affärskontakter. Deloitte, Connecta, Capgemini, NCC och Netlight är bara några få 

exempel på företag som under de senaste åren har startat kvinnliga nätverk med syfte 

att öka jämställdheten i näringslivet (E24 Kvinna, 2009). De kvinnliga nätverken kan 

erbjuda aktiviteter som mingelkvällar, inspirationsföreläsningar och mentorsprogram. 

Genom aktiviteterna kan till exempel förebilder för kvinnorna skapas (Lann, 1996). 

Bland annat kan unga kvinnor erbjudas seniora mentorer från arbetslivet. Blomquist 

(2014) anser däremot att de seniora mentorerna inte alltid behöver vara kvinnor utan 

kan med fördel även vara män, vilket skulle skapa heterogena relationer. Eftersom 

variation inom en grupp underlättar och ökar kunskapsväxling kan relationen då 

främja inspirationsutbyte istället för att sätta fokus på jämställdhetsproblem 

(Blomquist, 2014). 

 

En del kvinnliga nätverk vänder sig till kvinnor internt på företaget, andra till kvinnor 

externt på höga positioner inom näringslivet eller unga talanger på väg ut i arbetslivet 

(Lann, 1996). Förekomsten av ett kvinnligt nätverk ger, enligt Lann (1996), inte bara 

möjlighet till utveckling för den medverkande kvinnan utan kan även påverka 

företagskulturen positivt. Holgersson (2014) menar att på så sätt kan nätverken både 

bidra till kunskapsspridning samt vara en plattform för att höja medvetenheten om 

problem gällande jämställdhet. En risk med ett kvinnligt nätverk som endast 

koncentreras kring kvinnors kunskapsutveckling innebär däremot, enligt Blomquist 

(2014), att man alltför mycket pekar på kvinnan som varande problemet, när fallet 

istället är tvärtom. Problemet skapas av samhället och påverkar också hela samhället. 

Därför bör könsdiskrimineringen ses som just ett samhällsproblem och inte något som 

har med endast kvinnor att göra. För att få förändring inom hela samhället bör alltså 

samtliga individer inkluderas i nätverken (Blomquist, 2014). Annars finns risken, 
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anser även Holgersson (2014), att stereotypa normer snarare uppehålls, hellre än 

motverkas, vilket gör att nätverken närmast förlorar sitt ursprungliga syfte. 

 

Netlight illustrerar ett exempel på ett företag som valt att utveckla och driva ett 

kvinnligt nätverk, Code Pub. Det uttalade målet med nätverket är att attrahera flera 

kvinnor till IT-branschen samt stärka kvinnors trygghet i att programmera (Netlight, 

2014). Det är intressant att undersöka om och i så fall hur nätverket verkligen kan 

komma att motverka de tidigare förklarade, stereotypa bilderna av manligt och 

kvinnligt för att förändra en sedan länge maskulint dominerad IT-bransch (Statistiska 

centralbyrån, 2012). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka varför och hur företag väljer att utveckla 

och driva kvinnliga nätverk i sina verksamheter. Dessutom studeras vilka effekter det 

kvinnliga nätverket har på både företaget och de kvinnliga medlemmarna.  

 

För att kunna uppfylla syftet med studien separeras den i följande frågeställningar: 

 

• Varför och hur väljer företag att utveckla och driva kvinnliga nätverk? 

• Vilka effekter har nätverket på de kvinnliga medlemmarna? 

• Vilka effekter har nätverket på företaget? 

1.3 Avgränsningar 
För att skapa djupgående kunskaper om det som skall undersökas, avgränsas studien 

till en fallstudie på ett företag som valt att utveckla och driva ett nätverk. Det valda 

företaget är Netlight och det nätverk som studeras är Code Pub. En bakgrund ges till 

Netlights jämställdhetssatsning Vostok, eftersom Code Pub mynnat ut från dess 

verksamhet. Vidare är det däremot Code Pub som analyseras. Effekterna av nätverket 

på de kvinnliga medlemmarna definieras som de effekter de kvinnliga medlemmarna 

själva upplever. Nätverkets effekter på företaget begränsas till de effekter som kan 

utvärderas från intervjuer med medarbetare på Netlight.  
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2. Teori 
Här presenteras teorin som vidare kommer ligga till grund för analysen. Teorin 

behandlar glastak och organisationsstrukturer som tillsammans ger en förståelse för 

kvinnors oförmåga att bryta sig in och avancera inom organisationer och företag. 

Vidare definieras nätverk, kvinnliga nätverk och olika typer av kvinnliga nätverk, 

eftersom dessa begrepp genomgående behandlas i studien. Avslutningsvis presenteras 

en analysmodell där samtliga begrepp kopplas samman för att kunna tillämpas i 

analysen. 

2.1 Glastak 
När könsfördelningen på högre positioner inom företag behandlas diskuteras ofta 

osynliga hinder som försvårar för kvinnor att nå högre chefspositioner. Fenomenet är 

idag väl debatterat, vilket gjort att det sammanfattande begreppet glastak ofta används 

för att referera till problemet. Med glastak menas främst de strukturer inom ett företag 

som formar barriärer för kvinnor att avancera. Främst handlar det om hur 

kvalificerade kvinnor oftast når en viss position inom en organisation men inte kan 

komma över en specifik gräns, ett osynligt glastak, på grund av strukturell 

diskriminering. Glastaket redogör alltså för rent strukturella karaktärsdrag inom 

företaget och innefattar inte kvinnors kompetens, utbildning eller andra personliga 

egenskaper som kan inverka vid rekrytering. Inom begreppet glastak anses dessa vara 

betydelselösa och glastaket hänvisar istället till barriärer som uppstår endast på grund 

av könsdiskriminering (Wahl, 2003). Vanligtvis uppstår glastak till följd av att 

kvinnor är en minoritet på en arbetsplats. Bland annat nämns att män inom en 

organisation ofta väljer andra män att arbeta med före kvinnor (Sjögren & Sällvik, 

2006). Denna segregation blir svår att korrigera då majoriteten tenderar att 

generalisera minoriteten utefter stereotypa föreställningar. Genom generalisering 

osynliggörs individen, vilket leder till att barriärer blir svåra att ta sig över 

(Holgersson, Höök, Linghag, & Wahl, 2001). 

 

Glastaket kan, enligt Wahl (2003), bli extra tydligt när män och kvinnor på en 

arbetsplats ska ta ställning till varför taket existerar. Majoriteten män anser nämligen 

att de arbetar under lika villkor som kvinnorna, medan en minoritet av kvinnorna är 

av samma åsikt. Av de män, som ändå vill erkänna att det finns hinder, nämns främst 
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familjen och ovilja till att ta risker som orsak till att kvinnor inte når lika höga 

positioner inom organisationer. En kvinna understryker å andra sidan snarare chefens 

ovilja att uppmärksamma kvinnans arbete samt beslut om att sätta kvinnan på mindre 

gynnsamma positioner inom företaget som främsta orsaker. Glastaket visar sig genom 

mannens oförmåga att se att det skulle finnas systematiska hinder, satta av 

organisationen, för kvinnan att nå chefspositioner. Istället menar mannen att ansvaret 

ligger hos kvinnan själv (Wahl, 2003). 

 

Kvinnliga kontakter och förebilder, anser många kvinnor skapar en gemenskap som 

genom stöd och trygghet kan motverka glastaket. Speciellt eftersom stödet som ges 

kommer från kvinnor i samma position (Blomqvist, 1994). Kvinnorna menar att 

möjligheten till att utbyta och diskutera erfarenheter bland annat gör det enklare att se 

sin egen kapacitet. Strukturella nätverk med kvinnliga kontakter är en typ av 

verksamhet som fungerar enligt dessa riktlinjer (Moss Kanter 1997). Nedan beskrivs 

de mer i detalj. 

2.2 Nätverk 
Ordet nätverk kommer från den engelska benämningen network och betyder nät, 

nätverk, sändarnät och syftar på kontinuerliga relationer mellan olika aktörer som 

delar intresse, har samma yrke eller gemensamma aktiviteter. Det är även viktigt att 

påpeka skillnaden mellan nätverk och kontaktnät. Medlemmar i ett kontaktnät utbyter 

tjänster sinsemellan och kontakten bryts när personerna inte drar någon nytta av 

varandra. Nätverk däremot bygger på mål och gemensamma intressen som växer med 

tiden tills det gemensamma målet nås, och då kan upplösas. Ju större tillväxt ett 

nätverk har, desto större grad av komplexitet skapas i nätverket. Detta då antalet 

aktörer som deltar i nätverket blir fler samt att intensiteten ökar då fler 

samverkansområden aktivers. Dessutom ökar resursflöden, kommunikation och 

sociala relationer när nätverket går in i en tillväxtfas (Nilsson & Nilsson, 1992).  

 

I ett nätverk är mångfald och olikheter mellan deltagare en förutsättning för framgång 

(Lann, 1996). Denna studie ämnar uppehålla sig vid ett socialt nätverk. Ett socialt 

nätverk är ett koncept där noder, symboliserande olika aktörer såsom företag, 

individer eller mindre nätverk, kopplas samman till varandra. Kopplingarna refererar 

till förbindelser aktörerna i mellan. Noderna och kopplingarna kommer 
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fortsättningsvis motsvara individer inom nätverket respektive sociala eller 

yrkesprofessionella relationer mellan individerna (Schneider & Huber, 2009). 

 

Vidare kan nätverk delas in i ytterligare specifikationer. Det handlar främst om att 

förklara nätverket som antingen formellt eller informellt och internt eller externt. De 

olika formerna syftar på hur och var kontakterna existerar. Externa och interna 

nätverk skiljer sig tydligt åt då nätverk som vidgar sina band till yttre verksamheter 

eller personer ses som externa, medan nätverk som endast håller sig inom 

verksamheten ses som interna (Drake & Solberg, 1996). Vad gäller formella och 

informella nätverk kan det ibland vara svårt att skilja dem åt. Formella nätverk 

inkluderar ofta någon form av yrkesrelaterad relation och kan till exempel handla om 

utbyte av råd, expertis eller någon annan typ av resursutbyte. Kontakterna finns alltså 

ofta inom en persons yrkesverksamhet. För att skapa ett stort informationsutbyte 

rekommenderas en så bred variation av människor som möjligt. Informella nätverk 

däremot kännetecknas av att de skapas genom någon form av social kontext. Det kan 

handla om vänskapliga relationer, stöd eller fritidsintressen (Ibarra, 1993). Till följd 

av likasinnat engagemang blir banden mellan medlemmarna starka i informella 

nätverk. Formella nätverk präglas även av frekvent kontakt. Eftersom en formell 

kontakt på arbetet inte utesluter en informell kontakt utanför arbetet går dessa nätverk 

ofta hand i hand (Drake & Solberg, 1996). När nätverk analyseras, skapas eller 

upprätthålls är det viktigt att ta hänsyn till dessa begrepp och definiera vilken typ av 

nätverk som efterfrågas. Detta för att kunna fastställa syfte och mål med nätverket. 

Först då kan konstateras vilka resurser som finns till hands samt hur dessa ska 

hanteras (Ibarra, 1993). 

2.3 Kvinnliga nätverk 
Kvinnliga nätverk kan beskrivas som en typ av plattform där kvinnor samlas under 

olika aktiviteter, både informella och formella, för att utbyta erfarenheter. Nätverken 

kan vara både interna inom ett företag eller externa där verksamheten söker sig 

utanför den egna organisationen. Främst handlar det om att skapa en dialog mellan 

kvinnor för att synliggöra och stärka varandra (Holgersson & Höök, 1997). Nätverken 

kan stärka kvinnan både på ett personligt och ett professionellt plan. På det personliga 

planet kan kvinnan få stöd, gehör för sina idéer, utlopp för kreativitet samt möjlighet 

att utbyta erfarenheter. Med rätt nätverk går det även att växa professionellt och 
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erhålla nya arbetsuppgifter genom inspiration, kontakter och makt samt genom nya 

kanaler att påverka ledningen (Lann, 1996). En negativ konsekvens är däremot att 

nätverken kan stärka känslan av att vara annorlunda, eftersom de skapats just för att 

föra samman en minoritet. Deltagarna riskerar då att sticka ut på arbetsplatsen ännu 

mer än vad de redan gör (Holgersson & Höök, 1997). Nätverk för minoriteter formas 

även ofta av stereotypa föreställningar om den kategori som minoriteten representerar. 

Nätverket påverkas då av majoritetens uppfattningar och åsikter, vilket kan bidra till 

att det blir svårt att bryta gamla normer (Drake & Solberg, 1996). 

2.4 Individ- och situationsanpassade nätverk 
Det sätt på vilket ett kvinnligt nätverk är strukturerat påverkar dess betydelse för 

organisationen i stort. Två vanliga strukturer är individ- eller situationsanpassat 

nätverk. Individanpassade nätverk fokuserar på individuell utveckling i områden som 

till exempel kommunikation, effektivitet och beslutsfattande. På så sätt ligger fokus 

på hur kvinnan skall förändra sig för att växa professionellt. Kvinnors förmåga att 

lyckas inom företaget länkas alltså inte samman med hur övriga organisationen 

arbetar. Det medför att individanpassade nätverk ofta underhåller ett ojämnt 

maktförhållande på en arbetsplats (Moss Kanter, 1977). 

 

I situationsanpassade nätverk, jämfört med individanpassade nätverk, ligger fokus på 

att organisationen skall ändra sig för att kunna uppmärksamma fler kvinnor. 

Nätverket arbetar för att synliggöra och bearbeta den underliggande orsaken till ett 

ojämnt maktförhållande inom ett företags organisationsstruktur (Moss Kanter, 1977). 

Bland annat är det viktigt att inse att minoritetsgrupper ofta formas av de stereotypa 

normer som majoriteten skapat. Inom organisationer där kvinnor är i minoritet 

handlar det ofta om att kvinnan inte ser sin egen kapacitet och därför undervärderar 

sig själv. Ökad kunskap om kvinnligt ledarskap hos ledningen samt en ändrad 

inställning till kvinnlig närvaro anses som strukturella vägar i situationsanpassade 

nätverk för att få kvinnan att se sin egen kapacitet. Samtidigt kan organisationen 

fånga upp och se fördelar med kvinnliga resurser (Drake & Solberg, 1996). Det blir 

här tydligt hur en förflyttning av fokus från individen till organisationen bör ske för 

att kunna krossa glastaket (Fox, 1998). 
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2.5 Ledningens ansvar 
En central del i arbetet för att främja en jämställd arbetsplats är även ledningens 

förmåga att ta ansvar för att föra arbetet framåt, eftersom makten att genomdriva 

förändring främst ligger här. Ur ett maktperspektiv är det även kritiskt att initiativet 

kommer uppifrån, eftersom stödet då får ett symboliskt värde som kan inspirera hela 

organisationen (Holgersson et al., 2001). Viktigt är att skilja mellan så kallat passivt 

och aktivt stöd. Båda koncepten inkluderar ett val att föra arbetet framåt inom 

organisationen och att stödja de personer som arbetar med frågan. I ett aktivt stöd 

visar ledningen tydligt sitt intresse för jämställdhetsarbetet officiellt, medan detta inte 

förekommer vid ett passivt stöd. Skillnaden blir kritisk eftersom ett icke officiellt stöd 

tenderar att osynliggöra betydelsen av en jämställd arbetsplats och på så sätt försvåra 

möjligheten till förändring inom hela organisationen och därmed även försvåra 

initiativtagarnas arbete (Pincus, 1988). 

2.6 Analysmodell 
Enligt syftet undersöks i kommande analys varför och hur företag väljer att utveckla 

och driva ett kvinnligt nätverk. Analysmodellen har skapats utifrån de teorier som 

tidigare diskuterats och som tillsammans ämnar ge svar på om det existerar ett glastak 

och hur det med hjälp av det studerade nätverket i så fall kan krossas. I figur 1 

beskrivs utförligare hur detta ska göras. 
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Som figur 1 visar fokuseras först på frågan om existensen av ett glastak uppfattas av 

nätverkets medlemmar och av personal hos det studerade företaget. Beroende på 

resultatet ställs sedan olika frågor om nätverkets struktur. Begreppen externa 

respektive interna nätverk samt formella respektive informella nätverk tillämpas för 

att klargöra nätverkets uppbyggnad och målsättning. För att förtydliga betydelsen av 

utformningen av nätverket appliceras även begreppen individ- och 

situationsanpassade nätverk på det studerade nätverket. Detta för att se inom vilket 

område nätverket ligger och hur det påverkar kvinnorna inom nätverket. I analysen 

diskuteras även hur initiativet och stödet från ledningen till nätverket ser ut och hur 

det påverkar nätverkets förmåga till utveckling och spridning. Det benämns som 

Figur 1. Analysmodell 
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initiativtagare i den ovan beskrivna analysmodell som omfattar samtliga punkter ur 

teorin. Samtliga steg förväntas sammanfattningsvis leda fram till nätverkets effekter 

för både medlemmar och företag. På så sätt finns förhoppning om att kunna besvara 

varför ett företag väljer att utveckla och driva ett kvinnligt nätverk och hur nätverkets 

utformning påverkar dess resultat.  

3. Metod 
När teoristudier inte räcker till för att beskriva eller förklara ett specifikt fenomen 

måste inspiration hämtas från fältet (Svensson & Starrin, 2007). På grund av detta 

valdes därför en fallstudie att göras där ett kvinnligt nätverk undersöktes med hjälp av 

ett flertal datainsamlingsmetoder. Genom att studera endast ett nätverk möjliggjordes 

en djupgående studie snarare än en mer bred undersökning (Gerring, 2007). En 

uppskattning av beteende och komplexa förhållanden inom nätverkets verkliga 

kontext kunde på så sätt uppnås (Yin, 2012). IT- och managementkonsultföretaget 

Netlights nätverk Code Pub valdes ut för fallstudien, eftersom det passade in i den 

sökta beskrivning, där till exempel endast kvinnliga deltagare efterfrågades. 

3.1 Val av kvalitativa respektive kvantitativa metoder 
Den kvalitativa materialinsamlingen bestod av flera intervjuer och en observation. De 

första intervjuerna hölls med representanter från Netlight där samtliga personer hade 

insikt i företagets jämställdhetssatsning samt det kvinnliga nätverket Code Pub. På så 

sätt kunde en tydlig bild återges av varför det kvinnliga nätverket startades, hur det 

byggts upp samt vilka effekter det haft. Då det fanns ett behov av att skapa en 

objektiv bild av kvinnliga nätverk hölls även intervjuer med externa personer. 

Personerna hade erfarenhet inom både jämställdhetsarbete och kvinnliga nätverk men 

hade ingen koppling till Netlight eller Code Pub. Genom att multipla källor användes, 

ökade möjligheten att kunna generalisera syftet till andra situationer (Gerring, 2007). 

För att kunna återge en bild av ett kvinnligt nätverks betydelse för de medverkande 

gjordes även en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning. De valda 

metoderna kompletterade varandra då enkätundersökningen gav en mer överskådlig 

objektiv bild av Code Pub, medan intervjuerna och observationen bidrog till en 

djupare förståelse för nätverket (Sekaran & Bougie, 2011). Relativt syftet ämnande 

den kvalitativa metoden främst till att besvara varför och hur nätverket byggts upp 
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och vilka effekter nätverket haft på Netlight, medan den kvantitativa delens avsikt var 

att besvara vilka effekter nätverket har haft på de kvinnliga medlemmarna. Nedan 

beskrivs detaljerat hur de olika metoderna genomfördes. 

3.2 Observation 
För att få en föreställning om helheten av nätverket samt studera det i dess rätta miljö 

inkluderades en observation av Code Pub i studien. Observationen utfördes under ett 

av nätverkets kvällsevenemang på Netlight. Under evenemanget gavs möjlighet att 

uppfatta interaktion och kommunikation mellan kvinnorna samt se hur Netlight valt 

att strukturera kvällen (Cooper & Schindler, 2011). Se Appendix C för en fullständig 

beskrivning av hur observationen genomfördes.   

 

Observationen utfördes av de två författarna, båda med utbildning inom teknik vilket 

gjorde att de kunde identifiera sig med den grupp som skulle studeras. Det var en 

fördel som förenklade datainsamlingen, eftersom observatörerna redan var införstådda 

med området som skulle undersökas. Identifiering med den grupp som studerades kan 

däremot ha skapat svårigheter för att kritiskt kunna granska gruppen. Det kan ha ökat 

risken för subjektiva föreställningar. Ytterligare en risk med observationen var att 

gruppmedlemmarna visste om att de studerades, vilket skulle ha kunnat förhindra ett 

naturligt beteende (Yin, 2012). Möjligheten att presentera studien samt delge 

information om den enkätundersökning som samtidigt gjordes under kvällen, kom 

dock att prioriteras högre än att hålla observationen hemlig. För att motverka en 

subjektiv datainsamling diskuterade och jämförde observatörerna sina tolkningar efter 

observationen. De redogörelser som stämde överens användes sedan i analysen 

(Gerring, 2007). Observatörerna var heller inga medlemmar i det nätverk som 

studeras, varför förmågan till att distansera sig ansågs sannolik (Svensson & Starrin, 

2007). Möjligheten att objektivt tyda nätverkets aktivitet ökade även, eftersom en 

ostrukturerad observationsform användes. Bland annat uteslöts förbehandlade frågor 

och definierade begrepp om beteende, vilket möjliggjorde ett mer öppet ingångssätt 

utan specifika föreställningar om vad som söktes (Eriksson, 2014). 

3.3 Intervjuer 
Tidigt i studien utfördes ett antal intervjuer med avsikt att samla in ny data samt 

möjliggöra en djupare diskussion inom olika områden som varit intressanta för 
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undersökningen. Intervjuerna hade som syfte att i relation till frågeställningen, 

besvara varför och hur nätverket byggts upp samt vilka effekter nätverket haft på 

Netlight. Svaren kunde sedan ställas mot resultaten från enkätundersökningen och 

observationen för att se om de gick i linje med varandra. Fördelen med att utföra 

intervjuer var även att det skapades en flexibilitet i insamlingen av data och att det 

fanns rum för att ändra riktning på studien om det skulle varit nödvändigt under tidens 

gång (Hedin, 1996). 

3.3.1 Val av intervjupersoner 

En intervju hölls med Boel Sjöstrand, COO på Netlight och ansvarig för företagets 

jämställdhetsstrategi. Syftet var att få övergripande information om Netlights och 

Code Pubs jämställdhetsarbete. För att få en djupare inblick i Code Pubs struktur och 

verksamhet, hölls intervjuer med Isabella Arningsmark och Linda Wiaderny. Båda är 

involverade i rekrytering och jämställdhetsarbete på Netlight där Arningsmark är en 

av de ansvariga personerna för Code Pub i Stockholm och Wiaderny är ansvarig för 

nätverkets verksamhet i München. Valet av de tre personerna gjordes, då samtliga 

besitter stor kunskap om jämställdhet inom IT-branschen och har god insikt i både 

företagets och nätverkets verksamhet. Uppföljande intervjuer hölls med Sjöstrand och 

Arningsmark för att komplettera med frågor och funderingar som inte inkluderats i de 

första intervjuerna. För att uppnå en objektivitet till det studerade ämnet hölls även 

intervjuer med Michaëla Blomquist, som tidigare nämnt är VD och partner för 

Michaël Berglund Executive Search och grundare av AllBright samt Charlotte 

Holgersson, Docent i Genus, organisation och ledning vid KTH.  Dessa har ingen 

koppling till vare sig Netlight eller Code Pub, varför en annan syn på kvinnliga 

nätverk än den baserad på Code Pub kunde ges. En avslutande intervju hölls med 

Henrik Sidebäck, en av Netlights partners. Det gjorde att en bild kunde återges av hur 

ledningens stöd till Vostok och Code Pub ser ut. 

3.3.2 Utformning av intervjustrukturer 
Intervjuerna med Sjöstrand och Arningsmark innebar en första kontakt med personal 

på Netlight. Det var därför viktigt att hålla en bred karaktär under intervjuerna varför 

en semistrukturerad form valdes (Creswell, 2009). Under intervjuerna var det möjligt 

att samla in en stor mängd data som efteråt kunde bearbetas för att se om det fanns 

några sidospår att undersöka ytterligare. Även möjlighet till följdfrågor och 
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fördjupade diskussioner gavs utan att intervjun förflyttade sig allt för långt från 

huvudämnet (Corbin & Strauss, 2008). De två intervjuerna utfördes genom personliga 

möten på ungefär en timme per intervju på Netlights kontor. För att minska risken för 

bortfall av viktig information spelades intervjuerna in. Det fanns en medvetenhet om 

att respondenterna kunde hämmas av att intervjun spelades in men möjligheten att 

spara allt material hade i detta fall ett större värde. För att få en möjlighet till att 

studera respondenternas reaktioner under intervjun ställde en person frågorna medan 

en annan förde anteckningar.  

 

Intervjuerna med Wiaderny och Holgersson hölls via mejl och intervjuerna med 

Blomquist och Sidebäck hölls via telefon. Detta då det var svårt att finna tid för 

personliga möten (Marshall & Rossman, 2006). Intervjun med Wiaderny och 

Sidebäck ämnade ge fördjupad information om Code Pub och intervjun med 

Holgersson hade för avsikt att ge en mer objektiv bild av kvinnliga nätverk, ett ämne 

som Holgersson forskar inom (Kungliga tekniska högskolan, 2014). Eftersom de tre 

intervjuerna syftade till att komplettera tidigare gjorda intervjuer och på så sätt erhålla 

mer fördjupad information, var en öppen intervju inte nödvändig. Därför kunde 

intervjuerna göras via mail och över telefon (Wengraf, 2001). Intervjun med 

Blomquist siktade på att diskutera orsaker till den marginella ökningen av andelen 

kvinnor i näringslivet samt vad hon hade för personlig uppfattning om kvinnliga 

nätverk. Denna intervju hade en semistrukturerad form för att låta Blomquist återge 

en öppen bild av sina erfarenheter (Creswell, 2009).  

 

Vid intervjuerna med personer kopplade till Netlight låg fokus på varför och hur 

företaget valt att utveckla och driva Code Pub. Därför valdes vid samtliga 

intervjutillfällen först en inriktning på om respondenterna upplevde att 

könsdiskriminering existerar inom IT-branschen. Detta gav en tydlig bild av grunden 

till att Code Pub existerar. I intervjuerna med Sjöstrand, Arningsmark och Wiaderny 

låg vidare fokus på huruvida nätverket är av extern eller intern respektive formell eller 

informell karaktär. Intressant var även att se om nätverket hade en individanpassad 

eller situationsanpassad verksamhet. För ändamålet ställdes frågor som ”Varför 

startades Code Pub?”, ”Varför valde ni att fokusera på programmering?” samt ”Vilka 

är välkomna att delta under Code Pub?”. I appendix A ges en noggrannare översikt av 
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samtliga frågor. För att få en objektiv bild av hur strukturen på ett nätverk kan komma 

att påverka dess genomslagskraft inom IT-branschen tillfrågades Blomquist och 

Holgersson om hur de ser på nätverk med endast kvinnor. Slutligen ämnade 

intervjuerna med Sjöstrand, Arningsmark, Sidebäck och Wiaderny ta reda på vilket 

stöd nätverket har från ledningen samt effekter från nätverket som påverkat Netlight, 

alltså organisationseffekter. Under dessa intervjuer ställdes frågor som ”Vilka effekter 

kan du se från Code Pub?”, ”Har ni haft några delmål med nätverket?“ samt ”Varför 

väljer ledningen att finansiera denna aktivitet?”.  

3.4 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen ämnade besvara vilka effekter nätverket har haft på de 

kvinnliga medlemmarna.  

3.4.1 Val av grupp 
Ett första nyckelsteg inom undersökningens förarbete var att välja ut rätt grupp som 

skulle inkluderas i den kvantitativa metoden eftersom det beslutet låg till grund för 

den kommande studien (Gomm, 2004). Avsikten med enkäten var att få en 

representativ bild av nätverkets betydelse för de medverkande kvinnorna varför 

gruppen som valdes ut var samtliga medlemmar i nätverket. Enkäten lades ut via två 

av nätverkets kommunikationsportaler, deras Facebook-grupp samt hemsidan 

meetup.com där medlemmar får information om nätverkets aktiviteter. Båda dessa är 

stängda forum där medlemmar måste godkännas av Netlight för att få tillträde. På så 

sätt kunde enkäten nå ut endast till nätverkets medlemmar. Under observationen 

delgavs även information om enkäten. Genom att inkludera tre olika 

kommunikationsforum, kunde svar erhållas från personer med olika bakgrund och 

erfarenheter, från medlemmar som aktivt deltar i Code Pub och från dem som 

närvarar lite mer sällan. Därav betraktades gruppen som svarade vara representativ för 

nätverket och inget ytterligare urval ansågs nödvändigt. Sammanlagt gavs 28 svar, 

varav 20 samlades in vid observationstillfället och de resterande 8 från de två 

kommunikationsportalerna. Antalet bedömdes vara tillräckligt för att kunna bidra med 

användbar information. Deltagarna fick möjlighet att vara anonyma, vilket 

förhoppningsvis förhindrade att de kände sig tvingade till att svara på frågorna på ett 

visst sätt. På så sätt ökade trovärdigheten till det materialet som samlades in (Bryman 

& Bell, 2007). 
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3.4.2 Utformning av enkät 

Fördelen med att använda en enkätundersökning var att ett stort antal personer kunde 

inkluderas i studien, vilket höjde sannolikheten att återge resultatet i en mer generell 

form (Check & Schutt, 2011). Innan enkäten skickades ut rådfrågades Arningsmark, 

ansvarig för nätverket, om hur hon uppfattade formulärets frågor. Det gjorde att ett 

annat synsätt från en person med insikt i ämnet kunde ges, vilket höjde chansen för att 

resultatet skulle kunna bidra till att uppfylla syftet med studien (Adams & Brace, 

2006). Enkäten skapades via Google Form där svaren från respondenterna kunde 

sparas direkt på Google servern och då enkelt göras tillgängliga för vidare analys. En 

annan fördel med att svaren sparades elektroniskt var att risken för förlust av 

information minskade (Fowler, 2009). 

 

För att enkelt kunna sammanställa svaren till ett övergripande resultat, och öka 

svarsfrekvensen, utformades majoriteten av enkätundersökningens frågor med 

förvalda svarsalternativ för respondenten att välja mellan (Sekaran & Bougie, 2011). 

Bland annat användes en 5-gradig skala där medlemmarna ombads ange hur nöjda de 

var. Värde 1 var det lägsta värdet och motsvarade ett stort missnöje medan värde 5 

motsvarade att medlemmen var helt nöjd. Med en 5-gradig skala kunde ett 

medelvärde på 3 tas fram. I bedömningen av de inkomna svaren kunde värden under 3 

betraktas som låga, 3 som godtagbara och över 3 som höga. (Adams & Brace, 2006). 

Enkäten inleddes med personliga frågor om ålder, universitet och hur aktiv 

respondenten är i nätverket. På så sätt gavs insikt i gruppens variation (Fowler, 2009). 

Undersökningens fokus låg sedan på det kvinnliga nätverkets påverkan på 

respondenterna på ett professionellt plan, både i fråga om höjd kompetens men även 

gällande självkänsla och karriärmöjligheter. Till exempel ställdes frågor som ”Har du 

fått ett ökat självförtroende av att medverkat i Code Pub?”, ”Har du sökt dig till 

uppgifter/uppdrag/jobb som du tidigare inte känt dig trygg i att söka?” samt ”Hur 

troligt är det att du i framtiden fortsätter träffa de kontakter du fått genom Code 

Pub?”. Slutligen ställdes frågor där respondenten fritt kunde ange positiv och negativ 

kritik med Code Pub. Då gavs möjligheten att komplettera med information som inte 

inkluderats i de tidigare frågorna (Bryman & Bell, 2007). För en sammanställning av 

enkätfrågorna, se Appendix B. 
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3.5 Validering 
I studien som gjorts har en generaliseringsvalidering utförts med syfte att ta fram 

resultat som kan tillämpas på andra situationer (Sekaran & Bougie, 2011). Som 

tidigare nämnts har bland annat en kvalitativ fallstudie använts med komplement av 

en kvantitativ enkätundersökning. Kvalitativ forskning är ofta uppbyggd så att breda 

generaliseringar inte kan göras. Till exempel var fallstudien i denna uppsats 

begränsad till ett företag och de personer som deltog i enkätundersökningen var inte 

slumpmässigt utvalda. En bredare generalisering var däremot inte det mål som från 

början fastställdes. Istället eftersträvades ett resultat som kunde tillämpas på andra 

liknande fall, en metod ofta beskriven som en sorts intern generalisering. Bland annat 

kan studiens resultat visa sig vara användbart på andra teknikföretag. En annan sort av 

generalisering är yttre generalisering, där resultatet kan tillämpas i en bredare kontext 

än i en intern generalisering. I studiens fall skulle det kunna handla om andra typer av 

företag eller branscher. Hade detta varit målet, hade studien strävat efter att inkludera 

ett större antal företag (Svensson & Starrin, 2007). 

3.5.1 Kritisk metodreflektion 
Eftersom en enkätundersökning, en observation samt intervjuer med nyckelpersoner 

inom och utanför nätverket gjorts, har en form av triangulering tillämpats, där 

multipla datakällor använts. Utgångspunkten har varit att information från samtliga 

källor innehållit subjektiva föreställningar men genom att olika källors fakta 

kontrasterats kunde motsägelser upptäckas och den insamlade informationen göras 

allmängiltig. På samma sätt kunde trovärdigheten för svaren stärkas om flera källor 

pekade på samma resultat (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Tillvägagångssättet 

användes både vid insamlingen av material till teorin och problemformuleringen så 

väl som vid intervjuer, observation och enkätundersökning. Vid 

litteraturbearbetningen handlade det främst om att ett brett underlag gjorde att 

begrepp och modeller kunde bekräftas och verifieras. Förställningen om ett glastak 

kunde till exempel på så sätt tolkas utifrån olika perspektiv för att på ett representativt 

sätt förklaras i studien.  

 

Genom att personer med betydande ansvarsroller både inom Netlight och inom Code 

Pub samt personer, som arbetat länge med jämställdhet och kvinnliga nätverk 

intervjuades, kunde stor tillförlitlighet sättas till de svar som gavs (Alreck & Settle, 
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1995). Ett medvetet val under hela studien var att majoritetens respondenter har en 

inblandning i det nätverk som studeras. Valet har gjorts för att mer djupgående kunna 

studera relationer, verksamhet och målsättning för nätverket. För att kunna göra en 

objektiv bedömning om dessa områden har däremot kännedomen om personernas 

inblandning i nätverket fått till följd att en försiktighet vidtagits vid sammanställning 

av intervju- och enkätsvaren (Fowler, 2009). 

 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat ses som trovärdigt, eftersom en 

triangulering tillämpats, där flera källors svar satts i relation till varandra. Tydligt är 

hur de slutsatser som anges inte kan generaliseras till det allmänna fallet utan istället 

kopplas till kvinnliga nätverk i liknande företag eller branscher (Yin, 2012). 

4. Empiri 

4.1 Bakgrund Netlight 
Netlight är ett oberoende, värdedrivande konsultföretag inom management och IT, 

med en internationell prägel. Deras kontor återfinns i Stockholm, Oslo, London, 

München, Berlin och Hamburg. Sedan 1999 har Netlight levererat konsulttjänster och 

har idag mer än 500 anställda (Netlight, 2014). Erik Ringertz, VD för Netlight, blev 

utnämnd till årets chef på Chefsgalan 2014 som varje år utses av Chef, en av Sveriges 

främsta digitala tidskrifter. I motiveringen går det att läsa att han har en modern 

ledarstil som lockar talanger. Detta är något som går att se även i företagets siffror 

som visar på en årlig tillväxt på 30-40 procent samt en vinstmarginal på runt 30 

procent (Chef, 2014). Netlight har dock inte alltid varit lika framgångsrika. I samband 

med IT-kraschen kring millenniumskiftet var företaget nära att gå i konkurs. För att 

lyfta sig till den tillväxtnivå Netlight har idag påbörjades långsiktiga mål med 

kontinuerliga riskberäkningar (Saldert, 2014). Bland annat initierades femåriga 

strategiplaner, centrerade kring olika teman, för att nå en tydlig affärsutveckling. 

Företagets förra femårsplan syftade till att expandera internationellt och växa utanför 

den Stockholmsbaserade plattformen. Resultatet av denna plan har lett till att Netlight 

har öppnat ett flertal kontor runt om i Europa. Den nya femårsplan som trätt i kraft har 

ett fortsatt fokus på utveckling av verksamheten (Sidebäck, 2014). För att växa 

behövs framförallt fler duktiga talanger som kan driva Netlight framåt. Den stora 
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svårigheten för företaget är, enligt Sidebäck (2014), inte att sälja sina tjänster utan att 

attrahera de bästa talangerna. För att kunna rekrytera de bästa personerna måste bland 

annat en ökning av kvinnor i rekryteringsbasen ske (ibid). Detta eftersom kompetens 

inte är baserat på kön, utan inkluderar till exempel färdigheter, expertis och 

erfarenheter i samarbeten (Netlight, 2014). För att kunna nå målet har den nya 

femårsplanen därför bland annat fått ett fokus på jämställdhet (Sidebäck, 2014). I 

arbetet med utvecklingen har en rekryteringsgrupp skapats med syfte att rekrytera 

talanger utifrån kriterierna kompetens, kreativitet och affärsmässighet (Saldert, 2014). 

Inkluderat i gruppens arbete finns även en ambition att anställa fler kvinnliga 

medarbetare som ett steg i att öka mångfalden på företaget (Chef, 2014). På längre 

sikt menar Sidebäck (2014) att en ökad andel kvinnor kan leda till skapandet av 

kvinnliga förebilder vilket kan komma att attrahera fler kvinnor till Netlight och IT-

branschen i stort (ibid). 

 

Att vara framgångsrik i en mansdominerande bransch betyder att Netlight har en 

potential att förändra och påverka andra företag att rekrytera fler kvinnor. Den 

tillväxtstrategi Netlight valt att satsa på har därför som mål att förändra på ett större 

plan och göra avtryck i hela branschen. Det finns två aspekter på utmaningen att nå en 

mer jämlik arbetsplats. Den kortsiktiga utmaningen är att rekrytera fler kvinnor och 

den långsiktiga utmaningen är att förändra synen på IT och visa att det inte bara 

handlar om programmering (Sjöstrand, 2014b). För att klara utmaningen bestämdes 

under ett ledningsmöte år 2012 att en satsning på jämställdhet skulle startas för att öka 

antalet kvinnor på Netlight och i IT-branschen generellt. På så sätt utvecklades 

Vostok, ett jämställdhetsarbete ämnat att genomsyra hela företaget (Sjöstrand 2014). 

4.2 Vostok 
Vostok grundades efter att en statistisk undersökning visat på hur könsdiskriminering 

påverkar Netlights affärer negativt. Namnet Vostok kommer från Vostok 6, den första 

rymdkapseln som färdades med en kvinnlig kosmonaut. Kosmonauten Valentina 

Tereshkova har idag kommit att bli en inspirationskälla och pionjär för medarbetare 

på Netlight (Sjöstrand 2014). På företagets kontor i Stockholm finns bilder av 

Tereshkova, med syfte att påminna och inspirera människor till att skapa en mer 

jämställd arbetsplats (Observation, 2014). En del av satsning Vostok är att sprida ett 

jämställdhetstänk i hela organisationen. Det har bland annat gjorts genom att 
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inkludera jämställdhet i varje steg i den interna utbildningen, såsom i exempelvis 

utbildningarna i kommunikationen och ledarskapet. Något som också bidragit till att 

Vostok fått en stark genomslagskraft på Netlight är att beslutet om satsningen kommit 

från ledningen, där denne även fortsättningsvis tydligt visat sitt stöd för Vostok 

(Arningsmark, 2014a). Bland annat menar Sidebäck (2014) att Vostok blivit ett 

viktigt arbete i organisationen, eftersom fokus på att öka andelen kvinnor i företaget, 

som tidigare nämnt, leder till en bredare talangpool och rekryteringsbas.  

4.2.1 Rekrytering – en del av Vostok 

Ett av Vostoks arbeten ligger inom rekryteringen hos Netlight, där statistik förs över 

vilka rekryterarna träffar och sedan väljer att rekrytera. På så sätt finns förhoppningen 

om att kunna sprida en medvetenhet om jämställdhet hos rekryterarna för att på lång 

sikt kunna anställa fler kvinnor (Arningsmark, 2014b). För att nå sina 

jämställdhetsmål har Netlight även aktivt valt att arbeta med så kallad Talent Search 

istället för att lägga ut annonser om lediga tjänster. Vid Talent Search söks intressanta 

kandidater till olika tjänster via exempelvis LinkedIn. Valet har bland annat gjorts då 

fler män tenderar att ansöka till poster som ligger ute via annonser. Nu kan istället en 

medveten sökning göras för att hitta fler kvinnliga kandidater (Sjöstrand, 2014a).  

4.2.2 Nyckelpersoner 

Vostok är en frivillig rörelse där ingen tvingas vara med. Det finns också plats för 

medarbetare, oavsett kön, att driva egna initiativ för att öka andelen kvinnor på 

företaget. De får då tillgång till resurser för att utveckla sina idéer så länge de ligger 

inom ramarna för Netlights värderingar. Ofta beskrivs dessa personer som 

“kulturbärare”, vilka har en viktig roll för att föra budskapet om jämställdhet vidare 

(Arningsmark, 2014a). Vostok är dock en satsning som samtliga medarbetare ska 

tycka är kul. Sjöstrand (2014a) anser att om arbetet med jämställdhet blir ett påtvingat 

projekt blir genomslagskraften inte lika stark. Detta bekräftar Arningamark (2014a) 

som menar att Sjöstrand är just en kulturbärare som lyckats ändra attityder och synen 

på jämställdhet inom hela Netlight vilket påverkat andra medarbetare att alltid ha ett 

jämställdhetstänk i bakhuvudet. 

4.2.3 Extern verksamhet 
Utöver interna aktiviteter, som främst syftar till att öka andelen kvinnor på Netlight, 

har Vostok även externa aktiviteter med målet att öka andelen kvinnor i IT-branschen. 
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(Arningsmark, 2014a). Techeq är ett exempel på en extern aktivitet som Netlight 

startat tillsammans med företagen MTGx, Tieto och Tritec. Techeq är ett initiativ och 

nätverk som består av svenska teknikföretag med syfte att tillsammans förbättra 

jämställdheten inom branschen. För att uppnå en förändring arbetar Techeq utifrån tre 

överenskommelser: arbeta, samarbeta och räkna. När företag går med i nätverket 

lovar de att aktivt sträva efter en jämnare fördelning av kvinnor och män inom 

samtliga positioner. De lovar även att samarbeta med andra företag och dela med sig 

av lyckade metoder, insikter och resultat. Slutligen lovar företagen att räkna andelen 

kvinnor inom organisationen och använda resultaten för att aktivt förbättras och bli en 

mer jämställd arbetsplats. I nätverket återfinns företag som Spotify, Tv4, Tink, Tele2, 

Acando, SVT, Betsson Group och WyWallet. Även om det finns företag i nätverket 

som konkurrerar med varandra produktmässigt är jämställdheten ett gemensamt mål 

som för dem samman (Techeq, 2014). Liksom Vostoks interna aktiviteter, är även 

Techeqs aktiviteter frivilliga och menade att drivas tillsammans med de medverkande 

för att skapa en stark genomslagskraft. Det betyder att Netlight inte exklusivt håller i 

aktiviteterna i Techeq utan initiativ tas från alla medlemmar. De företag som har valt 

att gå med har alltså gjort ett aktivt val att vilja satsa på ökad jämställdhet 

(Arningsmark, 2014a). 

4.3 Code Pub 
Code Pub är ytterligare ett exempel på en extern aktivitet som har mynnat ut ur 

Vostok. Code Pub startades med syfte att skapa ett nätverk, där kvinnor kunde 

inspireras till och hitta glädjen i programmering (Wiaderny, 2014). Initiativet 

startades våren 2013 efter en workshop tillsammans med kvinnliga studenter från 

KTH. Då uppmärksammades behovet av ett nätverk där kvinnor kan lära sig eller 

utveckla sina programmeringskunskaper i en miljö där könet är oviktigt. Framförallt 

efterfrågade de kvinnliga studenterna en plattform där känslan av att vara en minoritet 

togs bort. Vidare resonerades det kring problemet med att det sällan debatteras om 

vad som hindrar kvinnor från att programmera (Arningsmark, 2014a). Idag finns 

många mingelkvällar och andra nätverk för att inspirera kvinnor till att välja tekniska 

yrken men under workshopen kom det fram att det som egentligen behövdes var en 

konkret lösning på hur kvinnor ska våga programmera mer. Därför startades initiativet 

till vad som idag är Code Pub (Sjöstrand, 2014a).  
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När Code Pub startades våren 2013 var responsen positiv och nätverkets grupp på 

Facebook fick 100 medlemmar redan första veckan (Sjöstrand, 2014). Idag visar 

samma siffra drygt 500 personer där åldersspannet sträcker sig från 20 år och uppåt 

(Observation, 2014). Även medlemmarnas bakgrund skiljer sig då nätverket 

inkluderar både studenter och yrkesverksamma (Enkät, 2014). Sedan start har nästan 

alla nätverksträffar varit fulla, med ungefär 40-50 personer på varje träff och 

medlemmarna efterlyser kontinuerligt fler evenemang. Under hösten 2013 blev Code 

Pub så populärt att Netlight beslutade att starta ett internationellt nätverk. Code Pub 

spreds då även till företagets kontor i München, Oslo och Helsingfors (Wiaderny, 

2014). De medlemmar som ingår i Münchens nätverk vill alla ses mer än en gång i 

månaden och samtliga skulle rekommendera Code Pub för sina kvinnliga vänner och 

bekanta (Wiaderny, 2014). I Norge har nätverket visat sig vara så omtyckt att 

studenter i Trondheim efterfrågar ett nätverk även fast Netlight inte har verksamhet 

där (Sjöstrand, 2014a). 

4.3.1 Aktiviteter 
Code Pub är idag ett nätverk med kontinuerliga träffar ungefär en gång varje månad 

där studenterna från KTH var med och påverkade hur aktiviteterna skulle utföras och 

vilka som skulle inkluderas. Bland annat är medlemmarna i Code Pub inte 

medarbetare hos Netlight eftersom personalen redan är professionella utvecklare. 

Genom att sträcka sig längre än till den egna verksamheten finns förhoppning om en 

förändring med större och bredare genomslag (Arningsmark, 2014a). Fokus ligger på 

att nå ut till externa personer, eftersom behovet av att öka förståelsen och intresset för 

programmering finns just externt. Alla kvinnor som vill lära sig mer om IT, både 

professionella programmerare liksom nybörjare, är välkomna (Sjöstrand, 2014a). 

 

Fokus under nätverkets träffar är på allt från nybörjarprogrammering, där 

medlemmarna får prova på nya programmeringsspråk eller nya sätt att programmera, 

till mer avancerad programmering (Wiaderny, 2014). Bland annat anordnar Code Pub 

aktiviteten Open Space, vilket är ett sätt för medlemmar med egna IT-projekt att 

kunna träffa andra kvinnor i liknande situation och utbyta idéer, utveckla sin produkt 

och få tips och råd. Ofta är nätverkets träffar uppdelade i olika delar med 

inspirationsföreläsningar, diskussioner, nybörjarprogrammering och mer avancerad 

programmering (Netlight, 2014). På så sätt hoppas Netlight att Code Pub ska vara ett 
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sätt för kvinnor att både inspireras och inspirera andra. Fokus på programmering 

kommer av att nätverkets medlemmar anser att behovet av att få lära sig nya och 

utveckla befintliga kunskaper inom programmering är stort. Code Pub är utvecklat 

efter vilka aktiviteter medlemmarna vill att nätverket ska inkludera samt hur de skall 

utföras. Nätverkets aktiviteter möter på så sätt kvinnornas intresse före Netlights. 

Företagets förhoppning är att nätverket kan fortsätta utvecklas av medlemmarna i 

framtiden för att spridas viralt. Netlights enda villkor är att nätverket då fortsätter 

vända sig till rätt målgrupp samt sprida relevant information (Sjöstrand, 2014b). 

 

De flesta som besöker Code Pub har redan innan viss vana av programmering men 

uppger att de, efter att ha medverkat i Code Pub, förbättrat dessa kompetenser. Dock 

anser majoriteten att utvecklingen inte till största del berott på Code Pub. Efter att ha 

besökt träffarna anger däremot 57 procent av medlemmarna att de fått ett ökat intresse 

av att i framtiden arbeta som utvecklare och 50 procent talar om att de känner sig 

tryggare i att programmera. Medlemmarna uppger även att träffarna givit dem både 

stärkt självkänsla och större tilltro till sin egen förmåga att prestera. Däremot anger 

majoriteten av kvinnorna att de endast besökt Code Pub en eller två gånger. Således 

anser de flesta kvinnorna att programmeringsuppgifterna och inspirations-

föreläsningarna är mest givande och inte Open Space, där fokus ligger på att utveckla 

kvinnornas egna redan befintliga projekt. Endast 19 procent uppger även att de, efter 

att de medverkat i Code Pub, sökt sig till nya projekt eller arbetsuppgifter som de 

tidigare inte känt sig trygga i att utföra. Flertalet av kvinnorna nämner också att de 

inte använder kunskaperna de fått från Code Pub i sina dagliga arbeten. Trots detta 

uppger en stor andel av medlemmarna att de ser Code Pub som givande och att de 

skulle rekommendera nätverket till sina kvinnliga vänner och bekanta. I Appendix D 

kan ett urval ses av resultatet från den enkätundersökning som gjordes (Enkät, 2014). 

 

Flertalet av de som medverkade vid observationstillfället kom i små grupper där 

personerna kände varandra sedan innan och det visade sig också att majoriteten av 

nätverkets medlemmar fått tips om nätverket via en bekant (Observation, 2014). 

Samtidigt uppger ett övervägande antal av medlemmarna att de lärt känna nya 

människor vid nätverkets träffar och att de tror att de kommer fortsätta hålla 

bekantskapen med sina nya kontakter. De uppger även att de ser Code Pub som en 
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plattform för att kunna hitta personer att starta yrkesrelaterade projekt med. Dock 

hade ingen medlem hittills skapat några arbetsrelaterade kontakter och inte heller 

hunnit få hjälp eller hjälpt någon annan medlem att få ett uppdrag eller projekt (Enkät, 

2014).  En medlem ur nätverket uttrycker däremot att kontakterna hon hittills skapat 

genom nätverkets träffar inte resulterat i något ännu, på grund av nätverkets korta 

existens, men att kontakterna kan komma att bli viktiga vid senare tillfällen i 

arbetslivet (Observation, 2014). 

 

Förutom programmering inkluderas även andra inslag av inspiration i träffarna. 

Framförallt handlar det om föreläsningar av personer som gjort karriär eller har 

koppling till IT-branschen. I München har nätverket till exempel tekniska träffar 

varannan månad och träffar med föreläsningar varannan månad. Föreläsningarna hålls 

främst av kvinnor som gjort karriär inom sitt yrke och ämnar inspirera nätverkets 

medlemmar, eftersom kvinnliga förebilder ofta saknas inom IT (Wiaderny, 2014). 

Sådana föreläsningar förekommer även i Stockholm varvade med föreläsningar av 

nätverkets egna medlemmar. På så sätt finns en förhoppning om att lyfta och 

synliggöra förebilder för kvinnor (Sjöstrand, 2014a). Medlemmarna i nätverket ställer 

sig även positiva till föreläsningarna, där majoriteten anser dem vara givande och 

inspirerande. (Enkät, 2014).  

4.3.2 Målsättning 
Ofta har kvinnor, enligt Arningsmark (2014a), en bild av att de är sämre på att 

programmera än män trots att så inte är fallet. Ett av Code Pubs mål är just att ta bort 

den känslan och stärka kvinnornas föreställning om att de kan programmera. På så 

sätt finns förhoppningen att nätverkets medlemmar ska känna sig tryggare i att 

programmera och därmed ta mer plats i situationer där de programmerar med män. 

Många som besöker Code Pubs träffar har till exempel aldrig programmerat förut. 

Genom att de får testa på programmering i ett sammanhang utan press eller andra 

förväntningar kan nätverket bidra till ett ökat intresse. Även om kvinnorna inte skulle 

anse programmering vara något för dem vet de i alla fall vad de väljer bort 

(Arningsmark, 2014a). Förutom kompetensutveckling bidrar nätverket till att 

sammanföra kvinnor med liknande intressen för att kunna utbyta idéer, ge varandra 

råd och knyta värdefulla kontakter. På så sätt kan nätverket både sprida kunskap och 

inspiration. Förhoppningen är att kvinnorna ska kunna känna sig så pass säkra i sina 
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nya skickligheter att de vågar ta mer plats i andra tekniska situationer (Sjöstrand, 

2014a).  

 

Förutom syftet att verka för kvinnor har nätverket visat sig gynna Netlights 

verksamhet. Långsiktigt bidrar nätverket exempelvis till att sprida kunskap om 

jämställdhet och att öka intresset hos kvinnor att välja tekniska banor i sina karriärer. 

Förhoppningen är att engagemanget ska inspirera andra IT-företag att göra detsamma, 

vilket bidrar till en mer jämställd bransch, något som gynnar samtliga parter 

(Wiaderny, 2014). Code Pub har även uppmärksammats i media vilket bidragit till att 

Netlight mottagit en del spontanansökningar från kvinnor som intresserat sig för 

företaget på grund av de delade värderingarna (Sidebäck, 2014). Nätverket används 

däremot inte aktivt som en rekryteringsbas eftersom det inte är det ursprungliga syftet 

(Arningsmark, 2014b). Om det vore målet skulle snarare ett enskilt 

rekryteringsprogram startas. Emellertid kan personer som anses passa in i Netlights 

företagskultur uppmärksammas samtidigt som personerna i fråga, genom 

nätverksträffarna, ges mer information om företaget. Nätverket har då bidragit till att 

en kontakt, mellan en enskilt individ och Netlight, startats. Det kan senare leda till en 

anställning. Anställningen beror däremot inte endast på deltagande i Code Pub utan är 

en kombination av bakgrund, erfarenhet, personlighet och andra viktiga faktorer 

(Sjöstrand, 2014a). Det gör att det blir svårt att ta fram statistik för hur många kvinnor 

som Netlight anställt enbart på grund av deltagande i Code Pub (Sjöstrand, 2014a). 

Kännedomen om att det inte går att få fram mätbara effekter från Code Pub finns 

däremot både hos nätverkets ansvariga personal samt hos Netlights ledning. Det finns 

även en medvetenhet om att synliga effekter eventuellt inte kommer kunna fås förrän 

långt in i framtiden. För att den eufori som nu cirkulerar kring Vostok och Code Pub 

ska bestå, krävs en uthållighet som varar även fast eventuellt endast marginella 

skillnader uppnås de första åren, detta för att åstadkomma de långsiktiga 

förändringarna (Sidebäck, 2014). 

 

Till Netlights fördel bidrar Code Pub även till positiv marknadsföring, eftersom 

individer hittar företaget på grund av det aktiva jämställdhetsarbetet. När kvinnorna 

söker sig till nätverksträffarna får de mer information om hur Netlight arbetar med 

jämställdhet inom hela företaget, något som många kvinnor värdesätter hos en 
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framtida arbetsgivare. Genom att satsa på Code Pub hoppas därför Netlight kunna 

visa på hur viktig de tycker att en jämställd arbetsplats är och på så sätt intressera 

många till att söka sig till företaget (Arningsmark, 2014a). Nätverkets medlemmar 

bekräftar bilden av att Code Pub verkar som positiv marknadsföring för Netlight, då 

majoriteten av medlemmarna uppger att deras intresse för Netlight ökat efter att de 

medverkat under nätverksträffarna. 43 procent av de medverkande kvinnorna anser 

sig även vilja arbeta på Netlight i framtiden (Enkät, 2014). Code Pub har på så sätt 

blivit ett etablerat koncept som både kunder och andra aktörer kopplade till Netlight 

pratar om. Det gör att information sprids och eftersom Code Pub tillhör Netlight gör 

positiv respons gällande nätverket även att Netlight som varumärke stärks 

(Arningsmark, 2014b). Förutom Netlights vilja att vara en förebild för 

jämställdhetsarbetet inom IT-branschen bidrar dessa faktorer till ett starkt stöd för 

nätverket hos ledningen (Sjöstrand, 2014a). 

4.3.3 Framtiden 

Det ultimata vore om Code Pub inte behövdes i framtiden, det vill säga att kvinnor 

inom IT-branschen inte längre skulle vara i minoritet (Arningsmark, 2014a). 

Sjöstrand (2014b) menar att kanske skulle verksamheten i Code Pub då snarare verka 

som en internationell plattform för att driva frågor inom IT.  

 

Det har diskuterats om män ska inkluderas i nätverket. Code Pub skulle då kunna vara 

en plattform för att öka medvetenheten om jämställdhet i en bredare kontext och 

ingen grupp skulle behöva känna sig exkluderad. Ett av nätverkets mål är däremot att 

minska kvinnors upplevelser av att vara i minoritet. Att välkomna män till Code Pubs 

träffar skulle sträva bort från det målet. Detta bekräftas av nätverkets medlemmar där 

majoriteten av kvinnorna anser att man inte ska inkludera män i Code Pub (Enkät, 

2014). Under observationen blev det även tydligt att kvinnorna kände att de trivdes i 

en miljö som endast innefattade kvinnor. En kvinna uttryckte det som att Code Pub 

ger henne ett skönt avbrott från den annars homogent manliga studiegrupp hon läser 

med via en utbildning på KTH. Under kvällen kände hon att hon kunde få inspiration 

av kvinnor i samma sits som henne själv. Inspirationen verkade vara ett centralt tema 

under evenemanget, där de flesta samtalen handlade om uppgiften som skulle 

genomföras eller utbyte av egna erfarenheter gällande studier och arbete 

(Observation, 2014). För att motverka känslan av att vara en minoritet har ett förslag 
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varit att män skulle vara välkomna till nätverkets träffar så länge de tar med sig en 

kvinnlig vän. På så sätt skulle kvinnor aldrig hamna i minoritet. Förslaget har däremot 

än så länge bara diskuterats (Arningsmark, 2014a). 

 

För tillfället fortsätter Code Pub spridas och öka i storlek. I München och Stockholm 

arbetar ansvariga personer inom Netlight för att kontinuerligt värva nya medlemmar 

samtidigt som medlemmarna själva sprider budskapet om både nätverket och dess 

verksamhet (Wiaderny, 2014). Nätverket arbetar på så sätt aktivt för att etablera 

konceptet om jämställdhet med förhoppning om att bidra till en förändring inom IT-

branschen (Sjöstrand, 2014a). Eftersom Code Pub visat sig vara uppskattat bland 

nätverkets medlemmar har det diskuterats om nätverk skulle kunna startas och skötas 

av aktörer utan koppling till Netlight. Att få tillåtelse att starta ett eget Code Pub 

skulle då komma med vissa krav på att nätverket bibehåller Netlights vision om 

innehåll och budskap. Genom en sådan satsning skulle nätverket kunna spridas 

snabbare och bli ett internationellt fenomen för att främja en mer jämställd IT-bransch 

(Arningsmark, 2014b). 

5. Analys 
Nedan görs en analys grundad på den tidigare beskrivna analysmodellen, se figur 1 

för en noggrannare redogörelse. Först behandlas begreppet glastak eftersom det 

anses ligga till grund för hur och varför nätverket existerar. Sedan diskuteras vilken 

typ av struktur nätverket har och en förklaring av initiativtagare ges. Dessutom 

diskuteras vilka effekter Code Pub har på Netlight respektive medlemmarna i 

nätverket. I slutsatsen kommer sedan analysmodellen sammanfattas för att se varför 

och hur företag väljer att utveckla och driva ett nätverk samt för att se vilka effekter 

det har på både den kvinnliga medlemmen och företaget.  

5.1 Glastak 
Vid studerande av glastak diskuteras, enligt Wahl (2003), den ojämna 

könsfördelningen inom företag på högre positioner som ett resultat av osynliga hinder 

som försvårar för kvinnor att nå dessa positioner. Som empirin visat återfinns ett 

glastak i ett bredare perspektiv i hela IT-branschen och inte endast inom särskilda 

företag. Bland annat har nämnts att det finns rekryteringssvårigheter för kvinnor samt 
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att kvinnor även känner en osäkerhet i att anta tekniska roller på grund av att de inte 

tror sig ha tillräckligt med kompetens. Det är ett tydligt bevis på att glastaket 

existerar. Det har dock börjat dyka upp företag som aktivt valt att axla ansvaret för att 

öka kvinnors intresse för IT och teknik både på universitetet och i yrkeslivet. Ett 

exempel på ett sådant företag är Netlight som med hjälp av jämställdhetssatsningen 

Vostok har som mål att krossa det befintliga glastak som stoppar kvinnor att söka sig 

till tekniska yrkesroller. Genom Vostoks satsning på intern utbildning inom 

jämställdhet, Talent Search samt kulturbärare finns en medvetenhet inom hela 

företaget att attityder måste förändras i ett bredare sammanhang för att kunna krossa 

glastaket. Ur Vostok kom initiativet till nätverket Code Pub som ett verktyg för att 

aktivt locka fler kvinnor till IT-branschen, detta genom bland annat programmering 

och inspirationsföreläsningar. Det glastak Netlight ämnar krossa med Code Pub är 

inte bara internt inom företaget utan även externt i hela IT-branschen. Nedan 

analyseras i detalj hur nätverket utformats för att nå dit.  

5.2 Struktur av nätverket 

5.2.1 Internt eller externt nätverk 

Att Code Pub inte inkluderar anställda personer hos Netlight utan endast innefattar 

utomstående personer tyder på att Code Pub är ett externt nätverk. Medan Netlights 

jämställdhetssatsning Vostok har som syfte att öka jämställdheten inom företaget, har 

målet med Code Pub varit att just sträcka sig längre än till den egna verksamheten. 

Som det ser ut nu, kommer Code Pub i framtiden växa och spridas till fler städer och 

aktörer. Ett nätverk som på detta sätt gått in i en tillväxtfas kan, som nämnt i teorin, få 

ett ökat flöde av information och kommunikation samt ett näst intill obegränsat antal 

sociala relationer. Det kan bidra till ett bredare genomslag inom hela IT-branschen. I 

och med en ökad tillväxt kan däremot svårigheterna med ett externt nätverk bli att 

kontrollera flödet och innehållet av den kommunikation som sprids.  

 

Eftersom tanken med nätverket är att det ska uppfylla de behov som medlemmarna 

upplever, utformas aktiviteterna efter dessa. Även det visar på en stark extern 

anknytning. Den enda direkta kontakten nätverket har med Netlight är genom de 

personer som anordnar evenemangen, eftersom dessa är anställda hos Netlight. Även 

gästföreläsare som bjuds in till evenemangen kan ha koppling till företaget. Att Code 
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Pub inte har en direkt koppling till Netlight styrker tesen om att nätverket är ett 

externt nätverk. 

 

Som empirin visat verkar Code Pub inte som en direkt rekryteringsbas enligt Netlight, 

vilket betyder att intressanta kandidater inte aktivt söks under nätverkets olika 

evenemang. Däremot bidrar Code Pub till positiv marknadsföring för företaget, 

eftersom nätverket tydligt kan visa hur det arbetar med jämställdhet, något som gör att 

många kvinnor intresserar sig för Netlight. Om en kvinna som deltar i Code Pub 

skulle passa in i den profil som Netlight söker kan kvinnan även bjudas in för ett 

individuellt möte med en rekryterare. På så sätt finns en koppling mellan företag och 

nätverk. Den anses dock inte så pass stark att nätverket ska ses som internt. 

Medlemmarna hade då istället behövt ha en mer individuell förbindelse med Netlight. 

Code Pub bedöms därför grunda sig i värderingar från Vostok och Netlight men är 

idag ett externt nätverk. 

 

För tillfället växer Code Pub och sprids både nationellt och internationellt. Ökningen 

har lett till att förfrågningar om nätverket kan startas och skötas av aktörer utan 

koppling till Netlight har kommit upp. Om den idén går igenom kommer nätverkets 

budskap spridas till ett bredare forum och den externa karaktären av nätverket skulle 

på så sätt stärkas. För att ytterligare stärka den externa anknytningen kan även tänkas 

att Code Pub söker samarbeten med andra liknande nätverk i branschen på samma sätt 

som Netlight till exempel gjort genom Techeq.  

5.2.2 Formellt eller informellt nätverk 

Eftersom ett av Code Pubs mål är att verka som en plattform där kvinnor kan knyta 

värdefulla yrkesprofessionella kontakter samt inspirera varandra, kan Code Pub ses 

som ett formellt nätverk. Medlemmarna anser att nätverket uppfyller det målet och 

flera visar på intresset att tillsammans med nya bekantskaper starta yrkes-

professionella projekt. Även om majoriteten av personerna fått tips om nätverket från 

en bekant är det genomgående temat inte att skapa informella kontakter utan centralt 

är att individen ska inspireras och förbättras i sina programmeringkunskaper. Därav 

ligger fokus på yrkeskunskaper och den information som utbyts gäller framförallt 

uppgiften som utförs eller professionella råd och tips. Enligt Ibarras (1993) teorier, 

styrks på så sätt tesen om att nätverket är ett formellt nätverk. Genom att lägga sociala 
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intressen utanför nätverkets ram kan tänkas att Code Pub i stor utsträckning kan 

fokusera på karriärmässiga aspekter. På så sätt kan nätverkets aktiviteter utformas för 

att kunna bidra till att få kvinnorna att ta sig över hinder i karriären, vilka eventuellt 

skapats av glastaket. Risken med ett formellt nätverk kan emellertid vara att 

relationerna medlemmarna i mellan inte blir lika starka som i ett informellt nätverk. 

Ett formellt nätverk bör däremot ses som nödvändigt för att bibehålla Code Pubs syfte 

där kompetensutveckling och karriärmässiga kontakter prioriteras framför sociala 

relationer. 

5.2.3 Nätverkets fokus: individanpassat eller situationsanpassat 
Förutom att vara ett nätverk som fungerar för att inspirera kvinnor till att knyta nya 

värdefulla kontakter med andra kvinnor, är syftet med Code Pub att stärka kvinnors 

trygghet i att programmera. Att individmässigt stärka kvinnor i deras roll som 

programmerare tyder på att nätverket är individanpassat. Att på detta sätt fokusera 

endast på kvinnorna i nätverket kan i en bredare kontext komma att förstärka känslan 

av könsnormer och på så sätt bidra till ett upprätthållande av dem, snarare än att 

motverka normerna som från början var tanken. Även inspirationsföreläsningarna 

vänder sig till endast nätverkets medlemmar, vilket skulle kunna stärka känslan hos 

individen att det är hon som bör ändra sig. Att nätverket inspirerar till att exempelvis 

få fler kvinnor att välja en teknisk inriktning i sin utbildning är i högsta grad en 

kortsiktig positiv påverkan. För att få en bredare förändring inom hela IT-branschen 

bör däremot medlemmarna inom nätverket bli en mer heterogen grupp. 

 

Att Code Pub är ett fenomen som skapats ur och med värdering från Vostok kan dock 

komma att balansera upp det individanpassade nätverket en aning gentemot det 

situationsanpassade. Inom Vostok ligger nämligen fokus på att förändra både Netlight 

som organisation samt inspirera andra företag att ta efter, vilket kan komma att bidra 

till en mer jämställd företagsatmosfär. Dessa värderingar skulle till viss del kunna 

speglas i Code Pubs nätverk och på så sätt genomsyra dess verksamhet till att påverka 

den annars individanpassade strukturen. Bland annat finns förslaget att göra nätverket 

bredare genom att även inkludera män som medlemmar, något som visar på Netlights 

vilja till att inspirera en mer heterogen grupp. En av Code Pubs principer är däremot 

att medlemmarna ska utforma nätverkets aktiviteter. Eftersom majoriteten anser sig 
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vilja exkludera män från träffarna skulle den ambitionen överges om gruppen skulle 

bli mer heterogen. 

5.3 Nätverkets initiativtagare 
Det var ledningen som ursprungligen insisterade på att starta upp en jämställdhets-

satsning inom Netlight och på så sätt kom Vostok att utvecklas. Code Pub är en 

avknoppning från Vostok och det starka stöd som ledningen visar för Vostok återfinns 

även här. Genom att inspirera och stötta kvinnor på väg ut i arbetslivet anser både 

ansvariga personer för Code Pub och ledningen för Netlight att målet för nätverket 

tillgodosetts och båda parter är väldigt nöjda med resultatet för nätverket. Det finns 

även en medvetenhet hos ledningen om att det är svårt att mäta direkta effekter från 

nätverket samt att vissa resultat kan komma att bli synliga först i framtiden. Detta gör 

att Code Pub kan utvecklas långsiktigt utan större fokus på endast kortsiktiga 

strategier. Till exempel kan nätverket sträva mot att få större spridning och genomslag 

i hela IT-branschen, utan att behöva visa resultat idag. Uppfattningen är alltså att 

ledningen tydligt ger sitt samtycke och visar på engagemang för Code Pub, vilket 

indikerar på ett starkt aktivt stöd för nätverket. Eftersom glastaket är ett fenomen som 

inte på kort sikt kan krossas blir det här tydligt hur ledningens aktiva stöd behövs för 

att nätverket ska kunna bidra till en hållbar förändring. 

5.4 Effekter 
Nedan beskrivs de professionella effekter kvinnorna anser att Code Pub bidragit till, 

respektive de organisatoriska effekter Netlight anser nätverket haft på företaget. En 

separat analys av de båda parterna görs, eftersom de anses ha olika roller i nätverkets 

utveckling och till viss del förväntar sig olika resultat. 

5.4.1 Professionalism 

Vad gäller nätverkets inverkan på kvinnors karriärer anser de flesta medlemmarna att 

de fått nya kontakter via nätverkets träffar. Flertalet tror även att de kommer fortsätta 

hålla kontakten med sina nya bekantskaper. Även om kontakterna inte direkt leder till 

nya karriärvägar kan de i framtiden visa sig användbara. Bland annat visar flertalet av 

medlemmarna ett intresse att skapa kontakter för att kunna starta nya projekt 

tillsammans. För detta krävs förmodligen att medlemmarna mer frekvent besöker 

Code Pub och på så sätt skapar starkare band inom gruppen. Det är något som också 

kan komma naturligt av att nätverket går från tillväxtfasen till ett mer stabilt tillstånd. 
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Individmässigt känner även majoriteten av kvinnorna att de ökat sina kunskaper inom 

programmering, att de är tryggare i att anta en programmeringstjänst och att intresset 

för att i framtiden arbeta med utveckling ökat. Ett övervägande antal anser däremot 

inte att de i dag använder sina kunskaper från Code Pub i arbetet eller i studierna, 

något som ett mer frekvent deltagande också skulle kunna ändra på. Slutligen anser i 

princip samtliga medlemmar att föreläsningarna som hålls av kvinnliga talare 

inspirerar dem. Inspirationen visar sig bland annat genom att nya förebilder skapats 

med erfarenheter från den bransch som medlemmarna snart ska möta eller redan 

befinner sig i.  

5.4.2 Organisation 

Även om Code Pub främst drivs som ett verktyg för att stötta de medverkande 

kvinnorna har nätverket även haft positiva effekter på Netlight. Genom att driva Code 

Pub har Netlight kunnat attrahera fler kvinnor till IT-branschen, och på så sätt indirekt 

ökat plattformen för intressanta kandidater till Netlight. Majoriteten av medlemmarna 

i nätverket nämner bland annat att de fått ett ökat intresse för Netlight sedan de 

medverkat i en eller flera av nätverkets träffar. Nätverket har även öppet visat att de 

arbetar med att öka jämställdheten, något som många kvinnor värdesätter hos en 

framtida arbetsgivare. En positiv effekt blir därför att Code Pub tillsammans med 

Vostok bidragit till indirekt marknadsföring för Netlight. Det är något som till viss del 

skulle kunna förklara nätverkets breda stöd hos till exempel ledningen.  

 

Nätverket har även kommit att bli ett etablerat koncept som både Netlights kunder och 

medarbetare talar om. Det gynnar hela företaget eftersom medvetenheten kan bidra 

till att företaget blir en mer jämställd organisation med positiva effekter såsom bättre 

lönsamhet och kreativare arbetsplats. Här går det att se en positiv trend i att nätverket 

sprider sig till fler aktörer utanför Netlights verksamhet eftersom det kan gynna 

nätverkets utveckling genom till exempel professionella kontakter. De nya 

kontakterna kan bland annat skapa fler inspirationsföreläsningar så väl som mentorer 

från arbetslivet. Det kan ses som en förutsättning för att kunna bidra till att krossa 

glastaket. 
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6. Slutsats 
För att besvara syftet presenteras först varför ett företag väljer att utveckla och driva 

ett kvinnligt nätverk och sedan hur de går tillväga för att bygga upp det. Vidare 

behandlas de effekter nätverket har på både företaget och de kvinnliga medlemmarna. 

6.1 Varför företag väljer att utveckla och driva kvinnliga nätverk 
Det finns främst två anledningar till att IT-företag väljer att satsa på ett kvinnligt 

nätverk. För det första finns ett ekonomiskt motiv som grundar sig i att öka 

talangpoolen att rekrytera från. För det krävs att fler kvinnor väljer en karriär inom 

IT-branschen, något ett kvinnligt nätverk långsiktigt skulle kunna bidra till. Utöver 

den ekonomiska finns en moralisk anledning som uttrycker sig däri att företag vill 

vara med och krossa det inom branschen befintliga glastaket. Båda dessa anledningar 

går att finna hos Netlights kvinnliga nätverk Code Pub, där medlemmarna inspireras 

till att hitta glädjen i programmering med förhoppning om att senare känna sig trygga 

i att tillämpa sina kunskaper utanför nätverkets ramar. 

6.2 Hur företag väljer att utveckla och driva kvinnliga nätverk 
Företag kan välja att utveckla ett internt eller externt nätverk. Netlight valde att 

initiera ett externt nätverk, där kvinnor med intresse för IT är välkomna. Genom att ett 

företag väljer att driva ett externt nätverk, sträcker sig detta längre än till den egna 

organisationen och möjligheten skapas att påverka i ett bredare sammanhang. För att 

öka kvinnors intresse för programmering och skapa kontakter som kan komma att 

stödja kvinnor i deras kommande karriär, kan företag besluta om att initiera formella 

nätverk. Code Pub är ett exempel på ett formellt nätverk, där sociala sammanhang 

lagts utanför nätverkets verksamhet. Fokus kan då istället centreras på kvinnans 

möjlighet till att förbättra sina yrkeskunskaper och skapa värdefulla professionella 

karriärskontakter. Hon kan även motiveras till att anta nya utmaningar och projekt. Ett 

formellt nätverk kan på så sätt vara att föredra för att kunna påverka kvinnans 

utveckling professionellt och på så sätt komma att bidra till att krossa glastaket. 

 

Som empirin visat är Netlights ledning positivt inställd till Code Pub och har planer 

på att fortsätta utvecklingen för att nå långsiktiga mål. Spridningen av nätverkets 

budskap till både intern personal och externa aktörer så väl som nätverkets vida 

popularitet bland medlemmarna visar på ett öppet stöd från ledningen. Detta då en 
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sådan spridning inte vore möjlig om ledningen inte officiellt skulle stödja arbetet. Att 

ledningen i ett företag på detta sätt tillämpar aktivt stöd för ett kvinnligt nätverk 

främjar dess utveckling och möjligheten för nätverket att kunna bidra till att krossa 

glastaket ökar. 

6.3 Effekter nätverket bidragit till 
I kvinnliga nätverk är medlemmarna samlade kring ett gemensamt intresse som de 

genom nätverket får möjlighet till att utveckla. I studien som gjorts är den 

gemensamma aktiviteten programmering och kvinnorna får möjlighet att utveckla 

dessa kunskaper i en inspirerande miljö. Samtidigt skapar de kontakter med andra 

kvinnor som har både liknande och annorlunda erfarenheter jämfört dem själva. 

Nätverkets positiva effekter för medlemmarna har genom denna studie bland annat 

visat sig vara ökad självkänsla och förmåga till att prestera så väl som förbättrade 

tekniska kunskaper och ett ökat intresse för en yrkesroll inom IT. Kvinnorna kan 

genom nätverket även knyta yrkesprofessionella kontakter för att hjälpa och inspirera 

varandra, något som också skulle kunna ge stöd för att krossa glastaket. Att kvinnorna 

får möjlighet att öka sina programmeringskunskaper bör däremot ses som 

individförbättrande kunskaper och inget som i ett långsiktigt perspektiv nödvändigtvis 

kan krossa glastaket. Detta eftersom kvinnan som individ och inte samhällets normer 

sätts i fokus.  

 

Större intresse för programmering hos nätverkets medlemmar kan däremot indirekt 

leda till att nätverket bidrar till en ökad plattform med kvinnor som har tekniska 

utbildningar. Det gynnar företag inom branschen eftersom de får en större, mer 

heterogen bas att rekrytera från. För Netlight bidrar även det externa nätverket till 

positiv marknadsföring som gör att flera kvinnliga talanger, med samma värderingar 

gällande jämställdhet som Netlight, vänder sig till företaget. En jämställd organisation 

kan sedan gynna företaget affärsmässigt genom exempelvis ökad kreativitet, dynamik 

och förståelse för marknaden inom verksamheten så väl som bättre lönsamhet och 

utvecklingen.  
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7. Avslutande diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka varför och hur företag väljer att 

utveckla och driva kvinnliga nätverk samt vilka effekter det kvinnliga nätverket har 

på både företaget och de kvinnliga medlemmarna. Sammanfattningsvis anses det 

studerade nätverket ha stor potential att bidra till att krossa glastaket eftersom det 

uppfyller flera kriterier som tidigare beskrivits som fördelaktiga för just detta 

ändamål. Däribland tillämpas ett externt nätverk för att få ett bredare genomslag samt 

ett formellt nätverk för att fokusera på karriär och inspiration. Stödet från ledningen är 

även stort. Att kvinnor just inspireras till att välja tekniska utbildningar gör att 

rekryteringsbasen inom IT-branschen blir större och bredare. Det är något som inte 

endast gynnar det företag som väljer att driva ett kvinnligt nätverk utan kan komma 

att påverka alla tekniska företag. En mer heterogen bas kan bidra till att attityder 

förändras och företagsklimatet inom branschen blir mer jämställt, något som kan 

bidra till att krossa glastaket. Hänsyn måste däremot tas till att denna undersökning 

tillämpat en kvalitativ studie där ett företag studerats. För att öka den empiriska 

generaliserbarheten hade det i en mer omfattande studie varit intressant att undersöka 

fler företag som arbetar med kvinnliga nätverk och jämföra deras resultat med 

varandra. Ett annat förslag hade också varit att följa de kvinnliga medlemmarna under 

en längre tid och på sikt kunna utvärdera ytterligare effekter som skulle kunnat 

påverka både de kvinnliga medlemmarna och företaget.  

 

Studiens resultat indikerar att nätverk bör tillämpa ett heterogent angreppssätt, där 

även män inkluderas, för att få större påverkan på glastaket. För att männen inte ska 

hamna i majoritet, något som riskeras eftersom kvinnor är i minoritet inom 

teknikbranschen, är ett förslag att män är välkomna som medlemmar så länge de tar 

med en kvinnlig vän eller kollega till nätverkets träffar. På så sätt kan en heterogen 

grupp uppnås och möjligheten att krossa glastaket öka. Även här bör det dock nämnas 

att vidare forskning på nätverk med heterogena grupper bör göras för att mer generellt 

kunna uttala sig om resultatet av sådana nätverk. Till exempel vore det intressant att 

studera hur nätverk ska utvecklas och drivas för att inkludera ett heterogent 

angreppsätt utan att manlig dominans uppehålls.  
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För önskad effekt bör också medlemmarna frekvent besöka nätverkets träffar, ett 

ansvar som både ligger hos medlemmarna själva men även hos företagen. Det vore 

också naivt att tro att ett nätverk kan krossa glastaket på egen hand. Istället krävs att 

nätverk aktivt arbetar tillsammans för att åstadkomma en utveckling i ett större 

sammanhang och på så sätt uppnå en reform inom IT-branschens företagsmiljö. Ett 

exempel är organisationen Techeq där företag satt mål för att gemensamt arbeta för en 

mer jämställd bransch. Fördelaktigt vore här om samtliga nätverk innefattade 

variation i gruppen. Detta för att sätta fokus på att förändra attityder inom hela 

samhället och inte centrera förändringen kring individen.   
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Appendix A 
Intervju 2014-09-23 – Isabella Arningsmark 

Om Isabella 

Vad har du för roll inom företaget? 

Varför valde du att göra en studie om jämställdhet? 

Vad var huvudsyftet med studien? 

Vilka resultat fick du? 

På vilket sätt arbetar du med jämställdhet inom Netlight? 

 

Vosok 

Är Vostok ett externt eller internt nätverk, dvs. involverar Vostok externa kontakter 

eller inte?  

Varför är det på just detta sätt? 

På vilket sätt arbetar Vostok? 

 

Code Pub 

Varför startades Code Pub? 

När startades Code Pub? 

Hur fungerar Code Pub? 

Varför har ni valt att just fokusera på programmering? 

Vad är målet med Code Pub?  

Vilka är välkomna att delta under Code Pub? 

Vilken respons har ni fått från dessa träffar? 

 

Intervju 2014-11-13 – Isabella Arningsmark 
Attityd inom Netlight 

Hur många kvinnor jobbar på Netlight? 

Vilka roller har de? 

På vilket sätt ni hänsyn till jämställdhet vid rekrytering?  

 

Mål: Code pub 

Vad är företagets förväntningar på Code Pub? 

Vilka effekter för Netlight/medlemmarna kan du se från Code Pub? 
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Ny plattform, fler rekryteringar? 

 

Framtid 

Vill du lägga till något i hur Code Pub kan/bör utvecklas?  

 

Intervju 2014-10-09 – Boel Sjöstrand 
Om Boel 

Vad har du för roll inom företag?  

 

Tidigare erfarenheter 

Vad är dina erfarenheter av jämställdhet/diskriminering inom din karriär? 

 

Attityd inom Netlight 

Hur ser jämställdheten ut på Netlight? 

Vilka är de största utmaningarna för att nå en mer jämlik arbetsplats? 

 

Vostok 

På vilket sätt arbetar Vostok och vilka är aktiviteterna inom Vostok, utöver Code 

Pub? 

Hur har Vostok bemötts av de anställda på Netlight? 

 

Code Pub 

Varför startades Code Pub? 

Varför väljer ledningen att finansiera denna aktivitet? 

Varför har ni valt att just fokusera på programmering? 

Vilken respons har ni fått från dessa träffar? 

Vi har läst att nätverk skulle kunna förstärka synen på kvinnan som en utsatt individ. 

Hur ställer du dig till detta? Är det kvinnan som ska skall ändra sig?  

 

Mål 

Vad är era förväntningar på Code Pub och vilka effekter kan du se? 
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Intervju 2014-10-29 – Boel Sjöstrand 
Attityd inom Netlight 

Anser du att kvinnor på Netlight idag måste arbeta hårdare än sina manliga kollegor 

för att lyckas i karriären? 

Anser du att det förekommer stereotypa bilder av manligt och kvinnligt på Netlight, i 

så fall vilka?  

Anser du att detta är ett problem?  

 

Mål 

Har ni haft några konkreta delmål med Code Pub? 

Anser du att ni har uppnått era delmål hittills? 

Anser ledningen att ni har uppnått dessa delmål? 

 

Framtid 

Vad är era planer för Code Pub i framtiden? 

Hur tycker du att Code Pub bör utvecklas? 

Hur tror du att Code Pub ser ut om 5 respektive 10 år? Finns Code Pub om 10 år? 

 

Intervju 2014-11-10 – Linda Wiaderny   
Attityd inom Netlight 

Anser du att kvinnor idag är en minoritet på Netlight, och kan detta i så fall skapa 

problem?  

Vilka problem ser du? 

Anser du att kvinnor på Netlight idag måste arbeta hårdare än sina manliga kollegor 

för att lyckas i karriären? 

Vi har läst att vissa kvinnor inte vill gå med i ett kvinnligt nätverk då detta skulle 

stärka rollen som utsatt individ. Kan du se att detta har förekommit hos er? 

Studier visar att män använder sitt nätverk mer egocentriskt medan kvinnor använder 

det som ett supportverktyg. Tycker du att detta stämmer?  

I så fall på vilket sätt? 

Anser du att kvinnorna i nätverket tillför mer än vad de får tillbaka och ser du i så fall 

detta som ett problem? 
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Anser du att det förekommer stereotypa bilder av manliga och kvinnligt på Netlight, i 

så fall vilka?  

Anser du att detta är ett problem? 

Arbetar ledningen inom Netlight för att få ett mer jämställt företag? I så fall på vilket 

sätt? 

 

Vostok 

Är Vostok ett externt eller internt nätverk, dvs. involverar Vostok externa kontakter 

eller inte?  

Varför är det på just detta sätt? 

På vilket sätt arbetar Vostok? 

Bjuder ni in manliga kollegor till era aktiviteter eller på annat sätt involverar resten av 

företaget? 

Hur anser ni att relationen inom Vostok är? 

Känner alla varandra? 

 

Code Pub 

Varför startades Code Pub? 

När startades Code Pub? 

Hur fungerar Code Pub? 

Varför har ni valt att just fokusera på programmering? 

Vad är målet med Code Pub? 

Vilka är välkomna att delta under Code Pub? 

Vilken respons har ni fått från dessa träffar?  

 

Mål 

Vad är era förväntningar på Vostok/Code Pub? 

Vilka effekter kan du se från Vostok/Code Pub? 

Har ni haft några delmål med nätverket? 

Anser du att ni har uppnått era delmål hittills? 

Anser ledningen att ni har uppnått dessa delmål? 
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Framtid 

Vad är era planer för framtiden? 

Är det önskvärt med fler medlemmar? 

På vilket sätt planerar ni i så fall att nå ut till fler kvinnor? 

Hur tror du att Vostok/Code Pub ser ut om 5 år? 

 

Intervju 2014-11-10 – Charlotte Holgersson  
Om Charlotte 

Vem är du?  

Vad gör du?  

Varför brinner du så starkt för skärningspunkten mellan organisationsteorin och 

genusteori? 

Vad är dina erfarenheter av jämställdhet/diskriminering inom din karriär? 

 

Attityder 

Vilka är de största utmaningar för att nå en mer jämlik arbetsplats?  

Anser du att kvinnor idag måste arbeta hårdare än sina manliga kollegor för att lyckas 

i karriären? 

Vad tror du om kvinnliga nätverk?  

Vi har läst att vissa kvinnor inte vill gå med i ett kvinnligt nätverk då detta skulle 

stärka rollen som utsatt individ. Kan du se att detta förekommer?  

Kan du se några andra negativa aspekter/konsekvenser med ett nätverk?  

Studier visar att män använder nätverk mer egocentriskt medan kvinnor använder 

nätverk som ett supportverktyg (där de själva stöttar). Tycker du att detta stämmer? 

I så fall på vilket sätt? 

Anser du att det förekommer stereotypa bilder av manliga och kvinnligt?  

Anser du att detta är ett problem?  

 

Intervju 2014-11-16 – Michaëla Blomquist  

Vad tror du är orsakerna till att företag inte lyckas rekrytera fler kvinnor till ledande 

positioner, ledningsgrupper och styrelser? 

Vad tror du om kvinnliga nätverk? (Positivt/ Negativt?) 

Presentera Netlight och Code Pub. Vad har du för åsikter och tankar om Code Pub? 
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Intervju 2014-12-08 – Henrik Sidebäck 

Varför har Netlight valt att satsa på Vostok och Code Pub? 

Vilka effekter har Vostok och Code Pub haft på Netlight?  

Vad tror du är de största svårigheterna med att öka andelen kvinnor i IT-branschen?  
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Appendix B 
Enkätundersökning 2014-12-04 - Medlemmar i Code Pub 

Bakgrund 

Ålder 

Vilket Universitet/Högskola läser du vid?  

Vilket år läser du?  

När planerar du ta examen?  

Hur många gånger har du medverkat på Code Pub?  

Hur blev du introducerad till Code Pub?  

Hur van är du att programmera?  

 

Programmeringseffekter 

Har dina kunskaper i programmering ökat sedan du medverkat i Code Pub?  

Har dina kunskaper i programmering ökat sedan du medverkat i Code Pub?  

Vad har du lärt dig mer om i Code Pub?  

Hur mycket har din utveckling i programmering berott på deltagande i Code Pub?  

Hur mycket användning får du av dina programmeringskunskaper från Code Pub i 

skolan/arbetet?  

Känner du dig tryggare i att programmera efter att ha medverkat i Code Pub? 

Har du något eget projekt som du valt att utveckla under Code Pub?  

Har din medverkan i Code Pub ökat ditt intresse för att jobba som utvecklare?  

 

Personliga effekter 

Hur givande har inspirationsföreläsningarna varit? 

Har du fått en ökad självkänsla av att medverka i Code Pub?  

Har du fått ett ökat självförtroende av att medverka i Code Pub? 

Har du sökt dig till uppgifter/uppdrag/jobb som du tidigare inte känt dig trygg i att 

utföra?  

 

Nätverkseffekter 

Har du lärt känna nya människor under Code Pub?  

Hur många nya personer har du öppnat ett samtal med idag?  

Har du träffat personer på Code Pub som du valt att börja träffa utanför Netlight?  
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Har du träffat en person under Code Pub som du vidare valt att starta ett projekt med?  

Har du hjälpt någon medverkande i Code Pub till ett uppdrag/projekt/jobb?  

Har du fått ett uppdrag/projekt/jobb genom någon av de medverkande i Code Pub?  

Hur troligt är det att du fortsätter träffa de kontakter du har fått genom Code Pub i 

framtiden?  

 

Feedback 

Hur givande är Code Pub för dig?  

Anser du att du kan vara med och påverka innehållet i Code Pubs verksamhet? 

Vilka aktiviteter ser du är mest givande?  

Har ditt intresse för Netlight ökat sedan du börjat medverka i Code Pub? 

Skulle du vilja jobba på Netlight i framtiden?  

Skulle du rekommendera Code Pub till dina kvinnliga vänner och bekanta?  

Tycker du man ska bjuda in män till att delta i Code Pub? 

Hur kan Netlight förbättra sin kommunikation till medlemmar i Code Pub?  

Vad kan förbättras med Code Pub?  

Övriga kommentarer 

Din email adress  
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Appendix C 
Anteckningar från observation gjord 2014-12-04  

• Plats: Netlight Consulting AB, Birger Jarlsgatan 7 

• Tid: 17.00 - 21.00 

• Observatörer: Lisa Fåhræus och Olga Hörding, studenter vid Uppsala 

universitet.  

• Observationen börjar med en rundvandring på kontoret där kontorslandskap, 

mötesrum och allmän plats visas upp. I ett mötesrum sitter en bild på 

Valentina Tereshkova som är upphängd för att inspirera Netlights 

medarbetare. På den allmänna platsen finns en vägg med bilder på Netlights 

medarbetare där de fritt har fått tolka jämställdhet. Fotovägen är ett initiativ 

som kommit från Vostok.  

• Under Code Pub dyker 40 kvinnor upp i åldrarna 20 år och uppåt. Kvinnorna 

har olika bakgrund, en del studerar andra är anställda på företag eller 

egenföretagare. Under kvällen observeras också att Code Pub har cirka 500 

medlemmar i nätverkets Facebook-grupp.  

• En del kvinnor kommer själva medan andra dyker upp i små grupper där 

personerna känner varandra sedan innan. Det visar sig att majoriteten av 

nätverkets medlemmar fått tips om nätverket via en bekant och kommer dit 

med den personen.  

• Efter ett kortare mingel hälsar representanter från Netlight medlemmarna 

välkomna och presenterar schemat för kvällen.  

• En inspirationsföreläsning hålls av Maria Paulsson Rönnbäck, COO på Sqore, 

där hon ger råd och tips för att lyckas i karriären.  

• Efter inspirationsföreläsningen presenterar observatörerna den enkät-

undersökning som delgivits i Appendix A.  

• Kvällens huvudtema är sedan en programmeringsuppgift för de kvinnliga 

medlemmarna, anordnad av Netlight. Alla får möjlighet att utveckla en 

hemsida i Html, CSS och Java som tillsammans ska bli en julkalender. Då 

Kvinnornas kunskaper i programmering varierar mellan nybörjare till 

professionella ges en kort introduktion, av kvinnliga konsulter på Netlight, till 

hur en sådan sida kan göras.    
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• Kvinnorna väljer att antingen programmera själva eller i grupper om 2-3 

personer. De flesta sätter sig i grupper där de redan känner personerna. 

Programmeringsuppgiften leder till att kvinnorna börjar prata med varandra 

och medlemmarna delar med sig av kunskaper samt tips och råd. Det är tydligt 

att vissa kvinnor har programmerat längre än andra. 

• Under kvällen går observatörerna runt och samtalar med flera medlemmar.  

• Utöver ett programmeringsutbyte delar kvinnorna med sig av sina erfarenheter 

och bakgrunder.  

• I slutet av kvällen märks en tydlig ökad öppenhet bland medlemmarna. 

• Kvällen har inget tydligt avslut utan kvinnorna går när de känner sig klara  
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Appendix D 
Ett urval av resultaten från enkätundersökningen 

 

Personlig information 

 



 57 

 
 

 



 58 

 

Programmeringseffekter  
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Personliga effekter 
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Nätverkets effekter
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Feedback 
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