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FÖRORD 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Magnus Hoppe som på ett konstruktivt sätt har 

guidat och väglett oss i arbetet mot det slutgiltiga resultatet. Vi vill även tacka våra 

opponenter som har bidragit med kreativa lösningar till de problem vi stött på. 

Ett stort tack vill vi även rikta till våra respondenter som har tagit sig tid att berätta om sina 

erfarenheter och uppfattningar kring ämnet. 

Till sist vill vi även tacka våra vänner och familj som har stöttat oss under den här perioden 

och som har haft överseende när det mesta av vår tid har lagts på arbetet med uppsatsen. 
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Research questions:  “How are IT-companies currently using their employer branding to 

attract female engineers?” 

  “What does the female potential labor force look for in a company 

to find it attractive as an employer?”   

 “How can IT-companies use their employer branding to attract 

female engineers and by that contribute to equality within the 

industry?”  

 

Purpose:   The purpose is to examine what IT-companies are currently doing 

in order to attract more female employees to the engineering 

industry and what the potential labor force seeks for. Based on this 

the goal is to create a model that can guide IT-companies in the 

process of adapting their employer brand to enhance the equality 

within the company. 

 

Method    Thorough the study an inductive approach has been applied. For 

the empirical study qualitative interviews were conducted. The 

theoretical study has been based on the theoretical concepts that 

have been relevant for reaching the conclusion. 

Conclusion:   The conclusion took shape in the model for Employer Equality, 

which can be used by companies and provided as guidance in the 

process of attracting the female working population. 
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  Hur kan IT-företag använda sig av employer branding för att 

attrahera kvinnliga ingenjörer och genom detta bidra till 

jämställdhet inom branschen? 

Syfte:   Syftet är att undersöka vilka nuvarande insatser IT-företag gör för 

att öka andelen kvinnliga ingenjörer samt vad den potentiella 

arbetskraften eftersöker. Utifrån detta är målet att skapa en modell 

som kan vägleda IT-företag i arbetet med att anpassa sin employer 

branding för att öka jämnställdheten inom företaget.  

Metod:   Under studien har en induktiv ansats applicerats. För den 

empiriska studien tillämpades ett kvalitativt angreppssätt som tog 
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grundat sig på de teoretiska begrepp som har varit relevanta för 

arbetet mot slutsatsen 

Slutsats:  Slutsatsen tog sin form i modellen för Employer Equality, som kan 

användas av företag och hjälpa dem i processen att attrahera den 

kvinnliga arbetskraften. 

 



 

 

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

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 2 

1.3 Forskningsfrågor .............................................................................................................. 2 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3 

2. Teoriavsnitt ............................................................................................................................. 4 

2.1 Employer branding ........................................................................................................... 4 

2.1.1 Att attrahera arbetskraft med hjälp av employer branding ........................................ 5 

2.1.2 Employer attractiveness ............................................................................................ 6 

2.2 Jämställdhet och dess betydelse för IT-branschen ........................................................... 7 

3. Metod ................................................................................................................................... 10 

3.1 Metodval ......................................................................................................................... 10 

3.2 Insamling av teori ........................................................................................................... 11 

3.2.1 Begränsning i insamling av teori ............................................................................. 11 

3.3 Insamling av empiri ........................................................................................................ 12 

3.3.1 Begränsning i insamling av empiri .......................................................................... 13 

3.3.2 Etiska överväganden ............................................................................................... 13 

3.4 Intervjuer ........................................................................................................................ 14 

3.5 Intervjuguide .................................................................................................................. 15 

Teori ..................................................................................................................................... 16 

4. Empiri ................................................................................................................................... 19 

4.1 Intervju 1 ........................................................................................................................ 19 

4.2 Intervju 2 ........................................................................................................................ 20 

4.3 Intervju 3 ........................................................................................................................ 22 

4.4 Intervju 4 ........................................................................................................................ 22 

5. Analys ................................................................................................................................... 24 

5.1 Employer branding ......................................................................................................... 24 

5.1.1 Att attrahera arbetskraft med hjälp av employer branding .......................................... 24 

5.1.2 Employer attractiveness .............................................................................................. 26 

5.2 Jämställdhet och dess betydelse för IT-branschen ......................................................... 26 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 28 

7. Employer branding för jämställdhet – en tentativ modell .................................................... 30 



 

 

8. Förslag till vidare forskning ................................................................................................. 32 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 33 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 36 

 

Figurförteckning 

Figur 1: Egen bearbetning av Employer branding framework.……………….……………...5 

Figur 2: Egenkonstruerad intervjuguide……………………………………………………...15 

Figur 3: Egenkonstruerad modell för Employer Equality……………………….…………...29



1 

 

1. Inledning 

I följande inledningskapitel kommer studiens bakgrund, problemformulering, 

forskningsfrågor och syfte att presenteras.  

1.1 Bakgrund 

IT, som står för informationsteknik, kan delas upp efter de två beståndsdelarna information 

och teknik. Informationsdelen handlar om kommunikation, data och kunskapen om den. 

Tekniken är på vilket sätt denna kunskap kan bearbetas och spridas. I och med datorernas 

framfart har möjligheterna för datainsamling och dataspridning ökat. (Välj IT, 2009) 

IT-branschen är och har länge varit en mansdominerad bransch. Tidigare undersökningar har 

visat att bara en liten andel av de kvinnor som jobbar inom IT-branschen faktiskt jobbar med 

IT, resterande jobbar med ekonomi eller inom det administrativa området (JNytt, 2007). Detta 

har tidigare inte varit något problem, men då jämställdhetsfrågan har blivit alltmer aktuell 

under de senaste åren och även något av en trendfråga inom arbetslivet börjar det bli dags för 

företagen att göra något åt detta. Företagen är väl framme och visar egen vilja att förändra 

situationen. Dels kan detta bero på att de börjar förstå att de behöver fler kvinnor som jobbar 

med IT, men också för att det har växt fram lagar för att reglera detta.   

År 1980 skapades Jämställdhetslagen (1979:1118), vars ändamål var att främja kvinnors och 

mäns jämställdhet inom arbetslivet och att ge riktlinjer för åtgärder att vidta i strävandet efter 

jämställdhet. Denna lag har sedan omarbetats under åren, men budskapet är fortfarande 

detsamma. Den ger riktlinjer för hur arbetsgivare och arbetstagare kan arbeta för att motverka 

diskriminering och även uppmuntra lika möjligheter oavsett exempelvis kön. Även lika löner 

och anställningsvillkor är en viktig punkt som arbetet ska fokusera på att uppnå.  Gällande 

rekrytering så är det arbetsgivarens ansvar att se till att alla får möjlighet att söka lediga 

tjänster oavsett kön, religion och etnisk tillhörighet. Arbetsgivaren ska även vidta lämpliga 

åtgärder som främjar att kvinnor och män är jämnt fördelade i olika positioner och 

arbetstagarkategorier. (Lagen.nu, 2008) 

För att få fler kvinnor att söka sig till IT-branschen så kan företag använda sig av employer 

branding. Employer brand är ett företags identitet när det kommer till dess roll som 

arbetsgivare. För att attrahera nuvarande och framtida arbetskraft behövs ett employer brand 

vars identitet är trovärdig, relevant, distinkt och har tydliga visioner. Det krävs att 

arbetsgivare genomför omfattande forskning för att säkerställa att deras employer brand, deras 
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identitet, attraherar rätt arbetskraft samtidigt som det tillgodoser ledningens krav. (Universum, 

2014)  

1.2 Problemformulering 

I arbetet mot en jämställd organisation handlar det mycket om att se hur verkligheten ser ut, 

hur stor andel kvinnor som utbildar sig till ingenjörer, vilka inriktningar de går, vart de väljer 

att gå efter examen, hur de vill att en arbetsgivare ska vara och så vidare.  

I den tidigare forskningen har mycket pekat på att i den nuvarande situationen är 

underrepresentationen av kvinnor ett problem. Till följd av att fler män än kvinnor har intresse 

för IT, har också männen en dominerande representation inom IT-branschen. (Nielsen, von 

Hellens, & Beekhuyzen, 2005; Kamjou, 1998) Ett verktyg som kan användas för att komma 

tillrätta med denna situation är företagets employer branding. Det kan ses som de förmåner 

som företaget kan erbjuda de anställda för att ge en klar bild över vad som gör företaget 

attraktivt som arbetsgivare. (Ambler & Barrow, 1996; Backhaus & Tikoo, 2004) I nuläget 

finns det knapphändig forskning kring hur employer branding kan användas för att attrahera 

just kvinnor.  

Företag bör etablera både en extern och en intern arbetsgivarprofil. Det gäller då att företagen 

har förståelse för företagets och talangernas, den skickligaste arbetskraftens, önskemål och 

behov. Vilka strategiska mål har företaget och vilka är talangernas förväntningar? Företagen 

behöver då som tidigare nämnt genomföra undersökningar för att ta reda på denna 

information för att utifrån denna sedan kunna börja identifiera sin unika identitet. (Universum, 

2014)  

Förhoppningen är att en passande employer branding kan utvecklas för att nå den kvinnliga 

målgruppen och öka deras intresse för IT-branschen och på så sätt uppnå en jämnare 

fördelning av de anställda i IT-företag. Genom att göra detta kan normerna brytas och 

jämställhet inom branschen uppnås. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Vad gör IT-företag i nuläget för att med hjälp av sin employer branding attrahera 

kvinnliga ingenjörer? 

 Vad eftersöker den kvinnliga potentiella arbetskraften för att anse att företaget är 

attraktivt som arbetsgivare?  



3 

 

 Hur kan IT-företag använda sig av employer branding för att attrahera kvinnliga 

ingenjörer och genom detta bidra till jämställdhet inom branschen?  

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka nuvarande insatser IT-företag gör för att öka andelen kvinnliga 

ingenjörer samt vad den potentiella arbetskraften eftersöker. Utifrån detta är målet att skapa 

en modell som kan vägleda IT-företag i arbetet med att anpassa sin employer branding för att 

öka jämställdheten inom företaget.  
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2. Teoriavsnitt 
I följande teoriavsnitt kommer inledningsvis en generell diskussion om employer branding att 

föras. En beskrivning om begreppet i sig och varför det är viktigt när företag ska attrahera ny 

arbetskraft utifrån vad litteraturen benämnt kommer att ligga i fokus.  Sedan följer ett avsnitt 

om jämställdhet samt varför könsfördelningen är ojämn i IT-branschen.    

2.1 Employer branding 

Ambler och Barrow (1996) introducerade under 90-talet begreppet employer branding i 

litterära sammanhang. De hävdar att ett företags employer brand kan ses som ett paket med 

olika byggstenar. Dessa byggstenar är ekonomiska, psykologiska och funktionella förmåner 

som ges till de anställda och som skapar en sorts brygga mellan de anställda och företaget. 

Backhaus och Tikoo (2004) fyller i och menar att employer branding kan bidra till att 

företaget uppfattas i enlighet med den värdegrund det har av både den nuvarande och 

potentiella arbetskraften. Det ger en klar bild över vad som gör ett företag attraktivt som 

arbetsgivare. Backhaus och Tikoo (2004) definierar employer branding som den process som 

bygger upp företagens unika arbetsgivaridentitet och employer brand som konceptet som gör 

att företag kan differentiera sig från sina konkurrenter.  (Backhaus & Tikoo, 2004) 

Human resource (HR) är en funktion inom företag som hanterar personalrelaterade frågor 

(Bratton & Gold., 2012). HR utövare beskriver employer branding i litterära sammanhang 

som en trestegsprocess. Det första steget innebär att företag bör utveckla ett ”employer value 

proposition” (EVP) ett värdeerbjudande, som ska kunna personifieras i varumärket. 

Kvalitetschefer kan utveckla ett koncept med ett speciellt värde som deras företag erbjuder de 

anställda. Detta genom att använda information om organisationens kultur, dess ledarstil, 

kvalitéter nuvarande anställda innehar, nuvarande anställningssituation och vilka intryck 

produkten eller tjänsten ger. Värdeerbjudandet är avsett att vara en representativ bild av vad 

företaget erbjuder sina anställda.  (Backhaus & Tikoo, 2004; Sullivan J. , 2002)    

Efter utvecklingen av värdeerbjudandet marknadsför företaget sitt värdeerbjudande till sin 

potentiella arbetskraft. Den externa marknadsföringen av företags employer brand är 

framförallt avsedd för att locka rätt målgrupp men den är även utformad för att förbättra 

företagets produkter eller varumärken. Att företagets employer brand överensstämmer med 

företagets övriga varumärkesarbete är grundläggande för employer branding. (Backhaus & 

Tikoo, 2004; Sullivan S. , 1999)  
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Det tredje steget i employer branding är den interna marknadsföringen som bär varumärkets 

löften till nyanställda. Den interna marknadsföringen är även en del i organisationskulturen 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Frook, 2001). Målet med intern marknadsföring är att utveckla en 

arbetsstyrka som är engagerad i organisatoriska mål och värderingar som har fastställts av 

företaget. (Backhaus & Tikoo, 2004) 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att employer brands är utvecklade för att vara 

samstämmiga med företagets produkt och varumärke. De anser att det finns likheter mellan ett 

företags employer brand, deras produkt och deras varumärke men att det även finns två 

viktiga skillnader. Ena skillnaden är att företagens employer brand är anställningsspecifikt 

och karaktäriserar företagets identitet som arbetsgivare. Andra skillnaden är att employer 

brands riktas mot både externa och interna målgrupper medan produkt och varumärkesarbete 

främst är riktat till en extern publik. I en del fall kan employer branding processen 

sammankopplas med ett företags produkt och deras varumärkeskampanjer. (Backhaus & 

Tikoo, 2004)  

2.1.1 Att attrahera arbetskraft med hjälp av employer branding 

Backhaus och Tikoo (2004) har konstruerat en modell som visar vilka kopplingar employer 

branding har till företaget. De kallar modellen för ”Employer branding framework”. 

 

 

Figur 1 Egen bearbetning av Employer branding framework (Backhaus & Tikoo, 2004) 

Utgångspunkten är ”Employer Branding” som överst i modellen löper vidare till “Employer 

Brand Association”, vidare till ”Employer Image” och slutligen mynnar ut i ”Employer 

Attraction”. Med ”Employer Brand Association” menas de känslor och tankar som ett 
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varumärke väcker hos olika individer. ”Employer Image” står för de symboliska värden ett 

varumärke har sammanslaget med deras produkt eller tjänst. I den undre delen av figuren kan 

ses att organisationsidentitet och kultur bidrar till ”Employer Brand Loyalty”, alltså den 

anställdes lojalitet till företagets employer brand. Vilket i sin tur har en inverkan på de 

anställdas produktivitet. (Backhaus & Tikoo, 2004)   

Av modellen kan vidare utläsas att ett företags employer brand behöver som steg ett väcka 

positiva känslor hos den potentiella arbetskraften. Som steg två bör de symboliska värdena ett 

varumärke har sammanslaget med deras produkt eller tjänst vara enhälliga med varandra så att 

företagets employer brand är trovärdigt. Företagen som lyckas med detta kan på så sätt skapa 

”Employer Attraction”, alltså att de som arbetsgivare blir attraktiva för den riktade 

målgruppen. (Backhaus & Tikoo, 2004) Återigen förstås vikten av den externa 

marknadsföringen som Backhaus och Tikoo (2004) nämner i steg två i företagens employer 

branding trestegsprocess.  

Berthon, Ewing och Hah (2005) menar att om företaget har ett starkt employer brand så kan 

det potentiellt reducera kostnaderna för att anställa ny personal, förbättra relationen till de 

anställda, öka andelen av de som stannar kvar i företaget och erbjuda de anställda lägre löner 

än motsvarande firmor som har ett svagare employer brand. Vidare menar de att tidig 

rekryteringsverksamhet indirekt är kopplad till avsikter och beslut genom två dimensioner av 

employer brand image: generella attityder mot företaget och upplevda arbetssätt. Något som 

blir allt vanligare är employer advertising, att företaget genom sina annonser marknadsför sig 

till potentiella anställda istället för till kunden. Genom dessa annonser kan företagen visa upp 

den image de vill förmedla till de potentiella arbetstagarna innan den tidiga 

rekryteringsprocessen. (Berthon, et. al 2005)   

2.1.2 Employer attractiveness 

Employer attractiveness är ett nära relaterat begrepp till employer branding och det har 

diskuterats mycket av olika forskare kring ämnet. Ambler och Barrow (1996) och Berthon, 

Ewing och Hah (2005) bland flera har behandlat begreppet. Berthon, Ewing och Hah (2005) 

definierar employer attractiveness som “the envisioned benefits that potential employee sees 

in working for a specific organization”. Med detta menas att ju mer attraktiv en arbetsgivare 

anses vara utifrån arbetstagarna ju starkare är organisationens employer brand equity, alltså 

deras arbetsgivarkapital. (Berthon, Ewing, & Hah, 2005) . David Aaker definierar i sin bok 

”Managing Brand Equity” begreppet brand equity som varumärkets tillgångar sammankopplat 
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med varumärkesnamnet och dess symboler. (Aaker, 1991) Vidare fyller Minchington (2011) i 

att brand equity är en strategisk tillgång som fungerar som en konkurrensfördel när det gäller 

företagets förmåga att attrahera, engagera och behålla de mest talangfulla medarbetarna. 

Företagens employer brand equity är den underliggande faktorn till varför blivande arbetskraft 

väljer att ansluta sig till företaget och till varför de redan anställda väljer att stanna i företaget. 

(Minchington, 2011) 

Enligt Chhabra och Sanjeev (2014) leder marknadsföring av varumärket externt till att det blir 

mer attraktivt för den potentiella arbetskraften, medan en marknadsföring av varumärket 

internt leder till att de redan anställdas lojalitet stärks. För att skapa employer attractiveness 

bör alltså företagen marknadsföra sitt varumärke både internt och externt. Som tidigare nämnt 

menar Backhaus och Tikoo (2004) att det som till stor del gör en arbetsgivare attraktiv är 

deras value proposition som erbjuds de blivande anställda. Ju mer företagen kan uppfylla sitt 

value proposition ju starkare blir deras employer attractiveness. Vidare menar Chhabra och 

Sanjeev (2014) att företagens employer image avsevärt påverkar attraktionskraften 

arbetstagare känner för organisationen. (Chhabra & Sanjeev, 2014) 

2.2 Jämställdhet och dess betydelse för IT-branschen 

”Målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

sina liv. En förutsättning för detta är att kvinnor och män ges lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter inom livets alla områden.” (Roth, 2011, s. 12) 

Historiskt sett så har skillnaden på kvinnors och mäns liv varit markant. Under 1800-talet 

pågick en kamp för jämställdhet som främst handlade om kvinnornas rätt till att försörja sig 

själva och ha makt över sitt eget liv, men också rösträtt och tillgång till yrken och 

utbildningar. Idag har kampen för jämställdhet kommit en bra bit på vägen. Dock så finns det 

fortfarande vissa skillnader mellan könen gällande löner och anställningsformer. (Roth, 2011)  

Målet för jämställdhet är att de båda könen ska ha lika stort inflytande och makt att själv 

forma sina liv och även förändra samhället. Kravet för detta är att samma förutsättningar 

gäller för både män och kvinnor samt att inga skillnader görs gällande rättigheter och 

möjligheter. (Roth, 2011) 

Jämsides med jämställdhet är även begreppet kvotering aktuellt när det kommer till 

rekryteringsprocessen i vissa organisationer. Kvotering innebär att exempelvis ett visst antal 
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kvinnor och män ska finnas representerade inom en viss yrkesgrupp. Det innebär att kvinnor 

och män inte konkurrerar mot varandra om samma tjänst utan rekryteringen kan ske endast 

från en av dessa grupper alternativt att konkurrensen endast sker kvinnor emellan eller män 

emellan. Vidare så innebär det dock att viktig kompetens kan gå förlorad samt att 

rekryteringen sker på andra grunder än vad de hade gjort om både män och kvinnor hade 

konkurrerat mot varandra. Kvotering bör därför inte ses som en långsiktig lösning. 

(Gustavsson, 2010) 

 

Inom forskningen finns det idag två olika typer av kön, biologiskt och socialt. Biologiskt kön 

är det som kanske först landar i medvetandet när ordet kön nämns, det vill säga de fysiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor. Socialt kön benämns även som genus och kan ses som 

könet som helhet.  Genus bygger på att förstå hur det sociala mönster och de förväntningar 

som finns på de bilogiska könen förändras och upprätthålls både på individuell och på 

strukturell basis. Ett exempel på detta är hur synen på manliga och kvinnliga attribut förändras 

och anpassas över tiden men också hur den påverkas beroende på kultur och nationalitet. 

(Roth, 2011) I nuläget är teknik en viktig del av könsidentiteten hos män, vilket leder till att 

de vaktar sitt revir och inte släpper in kvinnor i gemenskapen. Detta kan leda till att kvinnorna 

på eget initiativ drar sig från att försöka ta sig in i branschen, eller backar när de inte släpps in 

i den mansdominerade miljön. Detta beror i sin tur på de normer som finns och leder in på 

ämnet om vad som är passande för de olika könen. (Faulkner, 2003) 

 

Normer innefattar hur synen på vad som är möjligt och tillåtet att göra beroende på om man är 

man, kvinna, pojke eller flicka. Dessa föreställningar kan begränsa både 

utvecklingsmöjligheterna för individer men också för företag och organisationer. Inom 

jämställdhetsarbetet är det därför viktigt att inkludera normkritik, vilket innefattar 

ifrågasättandet av aktuella normer och synliggörandet av privilegier för att kunna motarbeta 

detta. (Roth, 2011)  

 

Då teknologi i en generell kontext förknippas med maskulinitet attraherar det inte kvinnor lika 

mycket som det attraherar män. (Guerrier, Evans, Glover, & Wilson, 2009) Till följd av detta 

blir fördelningen av kvinnor och män inom IT-utbildningar och yrken inom IT-branschen 

skev. Betydligt fler män än kvinnor har intresse för IT, vilket gör att kvinnor blir 

underrepresenterade inom branschen. (Nielsen, et. al 2005; Kamjou, 1998) Detta grundar sig 

på en inställning som skapas tidigt i livet, kanske redan så tidigt som under barndomen. Tidigt 
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blir unga intalade att teknik är manligt på grund av leksakers utformning. Även 

datoranvändandet kan verka avsett för män och unga människor anammar detta. Pojkar är 

även mer positiva till teknik och använder datorer mer än vad flickor gör. (Kollberg, 2001). 

Med detta i åtanke ökar förståelsen för varför just män väljer att jobba inom IT, då 

arbetsuppgifterna kan variera från rent tekniska till ledande och samordnande inom IT-

området. (Joshi, Kuhn, Kristine, & Niederman, 2010)  

Studier har tidigare visat att flickor i många fall är mer lämpade för att utföra tekniska 

uppgifter. Detta för att de har mer fallenhet för att se till helheten och sammanhanget vid 

lösandet av tekniska uppgifter. De stereotypt kvinnliga teknikerna kan vara användbara i det 

tekniska arbetet. Trots detta får de inte riktigt det utrymme i tekniska sammanhang som de 

förtjänar på grund av att dessa strategier tidigare inte var uppskattade i den akademiska 

världen. Detta kan även ha att göra med det faktum att teknik och skapandet av tekniska ting, 

exempelvis att plocka isär och sätta ihop bilar, ses som manligt och även uppmuntras under 

unga år. Att kvinnor tar sig in i branschen kan få männen att ifrågasätta sin manlighet och det 

kan tendera till att förstöra deras nöje med tekniken i sig. Alla dessa faktorer leder till att det 

finns en slags fientlighet mot att kvinnorna i allt större utsträckning tar sig an ingenjörsyrket. 

(Faulkner, 2003)  
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3. Metod  

I detta metodavsnitt följer en beskrivning av vilka metoder som har använts samt hur 

undersökningen har genomförts.  

3.1 Metodval 

I denna undersökning har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats. Kvalitativ forskning 

fokuserar mer på ord än på insamlade siffror och kvantitativ data och detta är viktigt för att 

kunna förstå och tolka verkligheten. (Bryman & Bell, 2013) Genom att använda en kvalitativ 

forskningsstrategi och ta hjälp av personer och deras uppfattning om hur verkligheten ser ut 

var det möjligt att få en helhetsbeskrivning av det undersökta och förstå kopplingen mellan 

teori och praktik.  

Den kvalitativa forskningen tillämpar ofta ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att 

forskningsinsatser och observationer leder fram till teori. Tyngden läggs på generering snarare 

än prövning av redan existerande teorier. (Bryman & Bell, 2013) Då målet med besvarandet 

av forskningsfrågan samt uppfyllandet av syftet leder fram till skapandet av en modell så är 

ett induktivt angreppssätt lämpligt att använda.  

Kvalitativa intervjuer valdes för att få detaljerade och djupgående svar, men också för att 

kunna styra intervjun på ett flexibelt sätt om samtalet skulle ta nya intressanta vändningar. Det 

fanns då en enklare intervjuguide att hålla sig till men intervjun anpassades under tidens gång. 

Intervjuguiden innehöll de olika teman som skulle diskuteras under intervjun. Att använda en 

sådan metod ger utrymme för följdfrågor och nya frågor som kan dyka upp för att klargöra 

och beröra relevant kunskap. (Bryman & Bell, 2013)  

För att kunna ge respondenten utrymme att få svara detaljerat och berätta fritt om sina tankar 

så ansågs semistrukturerade intervjuer mest lämpligt att använda. Intervjuerna anpassades 

efter de olika respondenterna för att få ut bästa möjliga resultat av samtliga intervjuer.  

För att undersökningen skulle bli så trovärdig som möjligt användes teoretiska begrepp och 

perspektiv som var relevanta för undersökningens syfte. Vidare så har en tydlig beskrivning 

över hur undersökningen utförts formulerats och syftet och frågeställningarna har analyserats, 

diskuterats och besvarats. (Bryman & Bell, 2013) 

 



11 

 

3.2 Insamling av teori 

Insamling av sekundärdata för denna undersökning skedde genom sökningar i Mälardalens 

Högskolas bibliotekskatalog, Discovery, Google Scholar och Google. Litteratur, 

vetenskapliga artiklar och webbplatser har använts för att finna tidigare forskning kring och 

information om employer branding, employer attractiveness, jämställdhet och IT-branschen. 

De sökord som använts och som gav resultat i form av vetenskapliga artiklar var ”employer 

brand”, ”employer attractiveness” ”jämställdhet IT-branschen” och ”kvinnor IT-branschen”. 

Den vetenskapliga artikeln “Conceptualizing and researching employer branding” skriven av 

Backhaus och Tikoo (2004) innehöll för vår uppsats betydelsefull teori och ett flertal 

referenser som var relevanta i de teoriavsnitt som behandlade employer branding.  

”Jämställdhetsboken” skriven av Roth (2011) förklarar och behandlar jämställdhet ur olika 

perspektiv och var främst den vetenskapliga grunden i teorinavsnitten som berörde 

jämställdhet. Då jämställdhet idag är ett känsligt och aktuellt ämne finns mycket skrivet i 

form av artiklar och andra inlägg på Internet. Dessa artiklar och inlägg kan vara vinklade åt 

endera hållet. Därför valde vi att avgränsa oss till att använda framförallt böcker. 

”Jämställdhetsboken” användes flitigt då den gav en neutral syn på jämtälldhet utifrån de 

perspektiv vi ville undersöka. Som komplement användes ”Teknikfrågan i feminismen” 

skriven av Faulkner (2003). Denna bok gav mer tyngd i arbetet då den kopplade in andra 

pespektiv.  

Webbsidor användes som ett komplement till de tryckta källorna. Dessa sidor var Lagen.nu 

och Riksdagens hemsida och de användes främst till att hitta relevanta lagar rörande 

jämställdhet. Dessa användes även för att få en bakgrund till problemet och varför det fanns 

ett behov för undersökningen att genomföras.  

3.2.1 Begränsning i insamling av teori 

En begränsning i insamlingen av teori var att vi inte funnit några skrivna teorier om hur 

employer branding påvererkar kvinnor i varken böcker eller i vetenskapliga artiklar. Den data 

som fanns var inte vetenskaplig och valdes därför bort då den inte ansågs tillräckligt trovärdig 

för denna typ av forskning. De sökord som användes var ”employer branding” i kombination 

med ”kvinnor”. 

Den metodmässiga begränsningen i insamlingen av teorin låg i att sökning av litteratur skedde 

i ett fåtal databaser. Dessa databaser fanns tillgängliga genom Mälardalens Högskolas 
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webbplats och även om många av de eftersökta böckerna fanns att hitta så kan det ha funnits 

böcker med relevant information i andra databaser som inte var tillgängliga för oss. När 

sökningen efter böcker sedan utökades till andra databaser dök det istället upp ett annat 

problem, vilket var att böckerna ibland inte fanns i högskolebibliotekets sortiment och därmed 

inte gick att läsa och vi kunde därför inte hämta information från dessa. Dessa böcker gick 

heller inte att fjärrlåna. Den tidsmässiga begränsningen var även den en faktor som gjorde att 

sökning av teori var begränsad till den tidsram vi var tvungna att hålla oss inom.   

3.3 Insamling av empiri 

Empiriinsamlingen skedde med hjälp av fyra djupgående kvalitativa intervjuer varav en av 

dem var en telefonintervju och två var gruppintervjuer. Dessa intervjuer genomfördes under 

fyra tillfällen med tre anställda i olika positioner på Prevas, en anställd på ÅF och fyra 

studenter på Mälardalens Högskola.  

Två kvinnor som läser första året på Datornätverk och datakommunikationsprogrammet och 

två kvinnor som läser första året på Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik på 

Mälardalens Högskola i Västerås intervjuades. Detta i syfte att samla in information till 

undersökningen gällande hur företag med hjälp av sitt employer branding kan attrahera 

kvinnliga studenter att välja just deras företag som arbetsgivare efter studieperioden. Det 

söktes också svar på om företag kan påverka studenterna innan de väljer inriktning och 

program på högskolan/universitetet.  

IT-företaget Prevas verkar globalt och erbjuder tekniska IT-lösningar till företag med syfte att 

uppfylla deras behov av att automatisera eller effektivisera sin verksamhet. (Prevas, 2015) 

Prevas har liksom många andra företag i samma bransch problem med en underrepresentation 

av kvinnor bland sina ingenjörer. På grund av detta är det viktigt för Prevas att se över 

orsakerna till varför det är så i just deras organisation. Ingenjörsyrket är kraftigt 

mansdominerat, vilket Prevas vill motverka. 

På Prevas gjordes en gruppintervju med Helena som är delägare och jobbar på Marknads- och 

Kommunikationsavdelningen och Ulrika som jobbar med HR frågor. Vi valde att intervjua 

Helena och Ulrika för att det är de som jobbar med Prevas employer branding och har hand 

om Prevas personalfrågor. Syftet med detta var att få en inblick i hur arbetet med att anställa 

fler kvinnor ser ut i nuläget för att kunna avgöra vad som behöver utvecklas. Det var även av 
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stor vikt att höra deras egna åsikter och förslag över vilka verktyg som kan användas i detta 

arbete. 

Intervjun med Karin som jobbar som konsult inom industriell IT på Prevas valdes att 

genomföras för att få en inblick i hur en kvinnlig anställd upplever Prevas som arbetsgivare. 

Kontakt med Prevas för att boka intervjuer togs via mail och telefon. Syftet med att intervjua 

en redan anställd på företaget var att ta reda på vad i Prevas employer branding som fungerar 

och vad som kan utvecklas. 

Ett företag som arbetat mycket med att attrahera och rekrytera fler kvinnor är ÅF. ÅF är ett 

ingenjörsföretag som verkar inom energiområdet samt även inom områdena kring 

infrastruktur och industri. (ÅF, 2015) Detta företags employer branding och strategier 

kommer att fungera som en vägledning i arbetet med att ta fram en övergripande taktik för hur 

företag inom ingenjörsbranschen kan attrahera den kvinnliga arbetskraften. Därför valde vi att 

intervjua Greta som är en av de som jobbar med deras employer branding. Vi ville genom 

detta få information om ÅF gör något annorlunda i sin employer branding för att attrahera 

kvinnor.   

3.3.1 Begränsning i insamling av empiri 

Den metodmässiga begränsning som uppstod vid insamlingen av empirin var att vissa företag 

inte hade tid att medverka och ställa upp på intervjuer. Detta gjorde att information som skulle 

kunna ha bidragit och gett undersökningen mer tyngd oavsiktligt utelämnades.  

Då en av intervjuerna genomfördes i form av en telefonintervju innebar detta att viss 

information möjligtvis gick förlorad. Detta för att kroppsspråket inte kunde tolkas in, vilket 

gör att vissa uttalanden kan ha fått en annan innebörd än vad de skulle fått om även 

kroppsspråket hade tolkats. Endast de skriftliga anteckningarna användes som underlag för 

empirin då intervjun inte spelades in. 

3.3.2 Etiska överväganden 

Vid genomförande av undersökningar finns det etiska principer som behöver följas. (Bryman 

& Bell, 2013). Dessa har även varit genomgående under insamlingen av empiri till detta 

arbete. Alla respondenter har varit frivilliga att gå ut med sina namn, därför har inga 

anonymitetsåtgärder vidtagits. Alla respondenter blev även informerade om studiens syfte och 

vad deras medverkan skulle resultera i. De blev även informerade om att deras deltagande var 

frivilligt och godkände även själva sitt eget deltagande. 
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3.4 Intervjuer 

Då semistrukturerade intervjuer genomfördes med alla åtta respondenter utformades olika 

minnesanteckningar som innefattade de ämnen som skulle diskuteras under varje intervju. 

Den genomgående strategin under alla intervjuer var att presentera ett ämne och sedan låta 

samtalet flyta fritt. De minnesanteckningar som togs med till intervjun användes för att styra 

in samtalet på rätt spår om det skulle leda in på ämnen som inte nödvändigtvis behövde 

behandlas. Följfrågor dök upp under samtalets gång för att klargöra oklarheter och utveckla 

intressanta tankegångar. Dessa minnesanteckningar kan ses i kommande intervjuguide i 

följande avsnitt. 

Den första intervjun som genomfördes var med Jessica och Hanna som läser Datornätverk och 

datakommunikationsprogrammet och Alin och Elin som läser Högskoleingenjörsprogrammet 

i nätverksteknik på Mälardalens Högskola. De frågor som ställdes under denna intervju var 

främst kopplade till orsaker om varför de valt att studera det program som de läser samt om de 

hade blivit påverkade av företag vid val av utbildningen och då lagt märke till det. Denna 

intervju ägde rum den 21/4-2015 i ett grupprum på Mälardalens Högskola i Västerås och den 

pågick i 50 minuter.  

På Prevas kontor i Västerås intervjuades som tidigare nämnt tre personer under samma dag, 

vid två tillfällen. Den ena intervjun var en gruppintervju som genomfördes den 4/5-2015 

tillsammans med Helena och Ulrika och pågick i 40 minuter. Under den andra intervjun som 

ägde rum samma dag intervjuades Karin i 15 minuter. De frågor som ställdes till Helena och 

Ulrika var framförallt relaterade till hur de arbetar med employer branding i dagsläget och om 

de gör något särskilt för att attrahera den kvinnliga arbetskraften. Frågorna som ställdes till 

Karin berörde mer varför hon valt att arbeta på Prevas, vilken utbildning hon läst tidigare och 

vad hon eftersöker hos en arbetsgivare. 

Till sist genomfördes en telefonintervju med Greta som arbetar på ÅF som pågick i 10 

minuter. De frågor som ställdes till Greta under intervjun som genomfördes den 5/5-2015 var 

frågor som berörde deras arbete med employer branding och om det gör något speciellt i det 

arbetet för att attrahera den kvinnliga arbetskraften. 

De tre första intervjuerna som genomfördes spelades in och svaren antecknades kontinuerligt 

under intervjuernas gång. Dessa anteckningar innehöll de mest relevanta sakerna som 

framkom under intervjun och som vi trodde kunde vara till mest nytta i det fortsatta arbetet. 

Efter intervjuerna avlyssnades inspelningen och anteckningarna kompletterades. Detta gjordes 
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så att inte svaren skulle kunna bli förvrängda eller skapa felkällor. (Bryman & Bell, 2013) 

Svaren antecknades även under den genomförda telefonintervjun. Då telefonintervjun inte 

spelades in lät vi respondenten läsa igenom det antecknade och genomarbetade 

intervjuresultatet för att säkerställa att detta hade uppfattats och tolkats rätt. I empirikapitlet 

beskrivs intervjuerna utförligt och även tillvägagångssättet förklaras utefter hur intervjuerna 

tog form och fortlöpte.       

3.5 Intervjuguide  

På nästa sida följer en intervjuguide över de frågor som ställdes under de fyra intervjuerna. 

Intervjuguiden redogör för vilken teori som är kopplad till respektive fråga som ställdes under 

de olika intervjutillfällena. Vidare följer även en mer djupgående förklaring till varför de olika 

frågorna ställdes till respondenterna.  
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      Teori Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

 

 

 

Att attrahera 

arbetskraft 

med hjälp av 

employer 

branding 

2. Vägde 

påverkan av 

företag in i ditt 

val av utbildning?  

 

1. Hur jobbar ni 

med employer 

branding i 

nuläget?  

2. Gör ni något 

särskilt för att 

attrahera kvinnor? 

I så fall vad?  

3. Vad tror ni att 

företag kan jobba 

med att få fler 

kvinnor 

intresserade av att 

gå IT-relaterade 

utbildningar? 

4. Arbetar Prevas 

något med detta i 

nuläget? 

3. Vad skulle du 

föreslå att företag 

gör för att locka 

fler kvinnor till 

branschen 

1. Hur jobbar ni 

med employer 

branding i 

nuläget?  

2. Gör ni något 

särskilt för att 

attrahera kvinnor? 

I så fall vad?  

 

 

 

Employer 

attractiveness 

3. Vad eftersöker 

ni hos en 

arbetsgivare? 

4. Finns det något 

företag som har 

visat sig och 

fångat ert intresse 

under 

utbildningen? 

 2. Varför valde du 

just Prevas? 

 

 

 

Jämställdhet 

och dess 

betydelse för 

IT-branschen 

1. Varför valde du 

denna utbildning?  

 

 1. Vad har du gått 

för utbildning/ar 

och varför valde 

du dessa?  

 

Figur 2: Egenkonstruerad intervjuguide 
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Under den första intervjun med de fyra studenterna på Mälardalens Högskola ställdes först en 

fråga för att få en överblick över studenternas bakgrund och varför dessa valde programmet. 

Detta för att sedan kunna dra slutsatser om vilka målgrupper som kan vara mest mottagliga 

för företagens employer branding.  Denna fråga kunde även kopplas till jämställdhetsteori då 

information kunde komma fram gällande normbrytande beteende. Detta var sedan tänkt kunna 

bidra till kunskap om vilka normer som kan behöva brytas för att fler unga kvinnor skulle bli 

intresserade av IT.  

Den andra frågan syftade till att ta reda på ifall företagens påverkan hade vägt in vid dessa 

studenters val av utbildning. Detta för att få ytterligare kunskap om ifall det finns företag som 

lyckats attrahera potentiella arbetstagare genom sin employer branding och hur dessa i så fall 

har gått tillväga. Fråga 3 berörde vilka egenskaper respondenterna eftersöker hos en 

arbetsgivare samt vad som är viktigt på en arbetsplats och är kopplat till företagets employer 

attractiveness. Den syftar till att ta reda på vad företag bör göra för att uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare och hur de kan utforma sin image för att locka den tänkta målgruppen, i 

detta fall kvinnor. Vidare kommer denna information senare att bidra till ett relevant underlag 

för hur modellen för företags employer branding ska utformas för att på bästa sätt kunna 

attrahera den kvinnliga arbetskraften. Detta kan ses som en konkurrensfördel i kampen om 

arbetskraften och leder till den fjärde frågan. Den ställdes för att få information om företagen i 

nuläget på något sätt uppmärksammar de som studerar IT-relaterade program att de existerar 

på marknaden, för att locka till sig dessa studenter som sin framtida potentiella arbetskraft. 

Detta för att få en inblick i vilka företag som i nuläget har en effektiv employer attractiveness 

och ses som en lockande arbetsgivare av respondenterna.  

Frågorna under intervju 2 ställdes till en medarbetare från HR avdelningen och en från 

Marknads- och Kommunikationsavdelningen på Prevas. Dessa frågor kan kopplas till 

employer branding och hur företag med hjälp av detta kan attrahera rätt arbetskraft. Frågorna 

ställdes med syftet att ta reda på hur Prevas i nuläget arbetar med sin employer branding för 

att sedan kunna dra slutsatser kring vad som kan utvecklas och förbättras. Denna information 

var sedan till hjälp vid utformandet av modellen för att attrahera kvinnor till branschen.  

Frågorna under intervju 3 ställdes till en av Prevas kvinnliga ingenjörer. Fråga 1 syftade till 

att ta reda på vad respondenten hade för bakgrund för att få ytterligare fördjupning i vilka 

målgrupper som är mottagliga för företagets employer branding och att redan i yngre år kunna 

locka dessa till branschen. Denna fråga ställdes även för att ytterligare kunna undersöka om 
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det fanns något normbrytande beteende som låg till grund för valet av detta yrke. Fråga 2 

kopplades till employer attractiveness på så vis att den syftar till att ta reda på vad 

respondenten fann lockande med just Prevas som arbetsgivare och vad som gjorde att hon 

valde att arbeta hos företaget. Fråga 3 behandlar hur ett företags employer branding kan 

effektiviseras ur en arbetstagares synvinkel. 

Även de frågor som ställdes under intervjun med ÅF kunde kopplas till hur företag genom sin 

employer branding kan attrahera en specifik arbetskraft. Frågorna ställdes till en medarbetare 

som arbetar med employer branding och syftet med dessa frågor var att ta reda på hur ett 

företag som lyckats attrahera kvinnor har gått tillväga.  
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4. Empiri 
I kommande empiriavsnitt följer resultatet från de fyra intervjuerna som har genomförts.  

4.1 Intervju 1  

Den första intervjun var en gruppintervju som genomfördes på Mälardalens Högskola med 

studenterna Jessica, Hanna, Alin och Elin. Gemensamt för alla fyra respondenter var vilka 

faktorer som hade lagt grunden för deras IT-intresse. Hos flera av de tillfrågade var intresset 

för datorer något som föddes i tidig ålder i och med att de i unga år spelade mycket tv - och 

datorspel. I ett par av dessa fallen var det bröder hade haft intresset och sedan fört över det till 

respondenterna. I ett fall var intresset influerat av faderns yrke som var datorrelaterat. Även 

influenser av pojkvänner hade uppmuntrat intresset på senare år i vissa av fallen. Tre av 

respondenterna hade gått andra utbildningar och i två av fallen även provat andra yrken innan 

de bestämde sig för att gå de programmen som nämndes i metoden. Den respondent som inte 

hade varit inne på någon annan yrkesbana innan utbildningen inom nätverk inleddes var också 

den respondent som hade läst ett IT-relaterat program på gymnasiet.   

Den största anledningen till att respondenterna valde program inom nätverk utöver 

datorintresset var de framtidsutsikter som finns inom yrket. Respondenterna uppgav att 

framväxten inom IT och tryggheten som finns inom en bransch som hela tiden växer och 

utvecklas var en stor anledning till att de sökte till programmet.  

Respondenterna fick själva ge förslag på vad företagen kan göra för att locka fler kvinnor till 

branschen. Alla fyra studenter uppgav att de innan påbörjandet av sin utbildning saknade 

information om branschen och vad de olika utbildningarna kan leda till för yrken. Ett förslag 

som kom upp var att öka medvetenheten om branschen hos blivande arbetstagare redan när de 

går på grundskolan. En ökad medvetenhet för branschen redan i tidig ålder kan underlätta och 

göra att ungdomarna har detta i åtanke när det sedan blir dags att söka högskoleutbildning. 

Ingen av respondenterna hade exempelvis hört talas om Prevas innan intervjun ägde rum.  

En viktig aspekt enligt respondenterna var att personer med kunskap om området redan tidigt 

framhäver att IT-branschen inte bara är för killar, utan att både utbildningen och de yrken den 

leder till passar lika bra för både män och kvinnor. Respondenterna valde branschen tack vare 

att framtiden och jobben finns där, större behov av kvinnor kan göra att fler ser möjligheter 

och söker sig dit.   
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När de potentiella arbetstagarna sedan har påbörjat sina studier på högskola eller universitet 

finns det andra vägar för ett företag att nå dessa. Ytterligare förslag som lades fram av 

respondenterna var lunchföreläsningar på högskolor och att erbjuda sommarjobb till studenter. 

Även studiebesök så att studenterna får komma ut till företagen och se hur de jobbar 

efterfrågades.   

Under slutet av intervjun ombads respondenterna att redogöra vad som var viktigt för att de 

skulle trivas på en arbetsplats. De faktorer som de uppgav var viktiga rörde bland annat 

arbetstider. Ergonomiska faktorer och att företaget uppdaterade sin utrustning i takt med att 

utveckling av denna skedde var också viktigt för en respondent. Vidare fanns det önskemål 

om att kunna utvecklas och avancera inom företaget samt att få vara delaktig i skapandet och 

förbättrandet av företagets produkter. De ser inget hinder med att jobba på en arbetsplats som 

är dominerad av män, så länge ingen diskriminering sker på exempelvis lönebasis.    

4.2 Intervju 2  

Den första intervjun på Prevas inleddes med att Helena och Ulrika fick redogöra för hur de 

jobbar med employer branding inom Prevas organisation.  För Prevas är det i första hand de 

potentiella nya medarbetarna som är målgruppen och som företagets employer branding 

främst riktar sig till. Ansvaret för rekrytering av ny personal ligger lokalt. Det finns ett stort 

behov av ny arbetskraft inom branschen vilket även innebär stor konkurrens om den 

arbetskraft som finns. Enligt Helena så är det en stor konkurrensfördel om varumärket är känt 

för att företaget ska bli mer attraktivt som arbetsgivare. Följaktligen av detta utformas 

företagets employer branding av en projektgrupp som består av en sammansättning av 

personer från Human resources och Marknads- och Kommunikationsavdelningen. Denna 

grupp jobbar för att hjälpa företagets olika enheter på plats.  

För att på ett så bra sätt som möjligt kunna anpassa sin employer branding efter de olika 

målgrupperna så har Prevas delat upp dessa i mindre grupper. Målgrupperna är uppdelade 

efter potentiella och nuvarande medarbetare. Undergrupperna är sedan uppdelade ytterligare 

efter ålder och kompetens. Företaget vill föryngra sig, därför prioriterar de i nuläget de yngre 

målgrupperna vid rekrytering. De kallar denna målgrupp Young Professionals och det innebär 

en relevant akademisk utbildning och över två års erfarenhet av branschen. Under intervjun 

diskuterades företagets employer value proposition. Detta är under uppbyggnad hos Prevas 

och innebär att de vill formulera en grundstomme för erbjudandet och bygga ett helhetspaket 
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för att på bästa sätt nå ut till den potentiella arbetskraften. Helena förklarar att när deras EVP 

är paketerat kommer det att förmedlas externt och internt. 

Arbetet med att attrahera kvinnor sköts främst lokalt och görs på olika sätt på de olika orterna. 

Ofta finns det en eller flera engagerade medarbetare som driver den frågan. Bland annat så 

anordnas tjejkvällar där de anställda bjuder in sina vänner. Två orter som har lyckats bra och 

har ett försprång inom det här området är Linköping och Karlstad. Centralt så sker arbetet 

med detta ur andra aspekter, dels genom deltagandet i Womentor som är ett projekt för att ta 

fram kvinnliga chefer. Det finns även andra projekt utanför företaget som kan bidra till att fler 

kvinnor blir intresserade av branschen. Exempelvis Hello World är ett projekt som kommunen 

driver. Endast tjejer kan söka till detta och det innebär att de under en sommar får vara på 

Mälardalens Högskola och få en inblick i hur det är att vara ingenjör. Projektet sker i 

samarbete med ett antal företag och går ut på att de deltagande får ett uppdrag av företaget att 

lösa under ett par veckor. Ett annat projekt kallas Trampolinen och riktar sig till ungdomar. 

Detta innebär att en skolklass får en fadder från ingenjörsbranschen som följer klassen under 

gymnasietiden, berättar om branschen och tar med dem på studiebesök.  

Under intervjun diskuterades även allmänt vad Helena och Ulrika tror krävs för att göra tjejer 

mer benägna att söka sig till branschen. Av detta framkom det att det behövs en större 

kunskap om branschen och att kvinnorna blir medvetna om vad man faktiskt gör som ingenjör 

och vilka möjligheter som finns inom yrket. Kvinnor är eftertraktade medarbetare och de 

behöver känna till det här behovet och det försprång de kan ha i sökandet av arbete. Helena 

och Ulrika hade även förslag på vad Prevas kan göra för att bidra till detta. Förslagen som 

kom på tal var att synas i olika sammanhang för att öka kännedomen om företaget. Exempel 

på detta var att besöka skolor och anordna nätverksträffar för att nöta in varumärket. Enligt 

Ulrika är detta extra viktigt under gymnasiet, då intresset väcks för eventuella 

högskoleutbildningar. Här behöver medvetenheten för vilka utbildningar som finns öka, samt 

vad dessa leder till för yrkesroller. Även vilka yrkesroller som finns och vad dessa innebär 

kan ges extra uppmärksamhet. Det är en fördel att låta kvinnor synas i dessa sammanhang för 

att visa att det inte bara är män som jobbar inom branschen. Det kan kännas osäkert för en 

kvinna att komma in i en så mansdominerad bransch, så att ha mentorer som är med den 

första tiden kan göra att fler kvinnor vågar söka dessa tjänster. Slutligen så fastslogs det att 

detta är ett långsiktigt arbete som strävar efter att åstadkomma en förändring som är hållbar 

och bestående.   
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4.3 Intervju 3 

Den andra intervjun på Prevas genomfördes med ingenjören Karin som är anställd som 

konsult inom industriell IT hos Prevas. Karin hade i grunden inget speciellt intresse, utan hade 

svårt att välja program inför gymnasiet och fick då hjälp av en studievägledare som guidade 

henne in på en teknisk utbildning. När det sedan blev dags för högskolan föll valet på en 

teknisk utbildning med design inriktning, vilket sedan byttes ut mot produkt- och 

processutveckling då dessa program läste en kurs om processutveckling gemensamt och 

intresse väcktes för detta.   

 

Karin kom i kontakt med Prevas under högskoletiden då en anställd på företaget var delaktig i 

flera kurser under utbildningen.  Det blev därför naturligt att så småningom söka sig till 

Prevas när utbildningen var avklarad, vilket ledde till anställning när det blev en ledig 

tjänst.  En annan anledning till att valet föll på just Prevas var att Karin ansåg att de hade en 

fungerande avdelning och även kunnig personal som kunde vägleda och hjälpa de nyanställda. 

Hennes tankar om hur företag kan attrahera kvinnor var främst att de bör synas mer ute på 

högskolor för att öka kännedomen och visa intresse för att rekrytera, samt även besöka 

gymnasier för att få eleverna intresserade av branschen.   

 

4.4 Intervju 4 

Under telefonintervjun med Greta på ÅF framkom det att ÅF jobbar aktivt med att med hjälp 

av sitt employer branding attrahera kvinnlig arbetskraft. Det vill genom sin employer 

branding visa att ÅF är en arbetsplats för både kvinnor och män. Detta förmedlas genom att 

deras medarbetare får säga vad de tycker är bra med ÅF som arbetsgivare. Greta poängterar 

att det är viktigt för ÅF att visa upp vad det anställda tycker då det ger en ärlig bild om hur det 

är att arbeta hos dem.  

Vidare berättar Greta att ÅF har ett utvecklat employer value proposition som riktar sig mot 

både män och kvinnor. Det som ÅF gör i sin employer branding för att attrahera kvinnor är 

bland annat att i sina annonser visa upp både kvinnor och män. De tänker på hur de använder 

sitt bildspråk så att det riktar sig till båda könen. De fokuserar även på vilka ord de använder i 

sina annonser. Det ska vara ord som betyder samma sak och som fungerar både för den 

manliga och kvinnliga arbetskraften. En annan viktig del i deras employer branding är att 

både kvinnor och män syns utåt när ÅF är ute och gästföreläser och när de har montrar på 
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olika mässor, beskriver Greta. ÅFs främsta fokus i deras employer branding är alltså att de 

visar att de är en arbetsplats för både kvinnor och män. 

Under september 2014 hade ÅF en speciell månad då de endast rekryterade kvinnor till 

företaget. Greta berättar att de har som mål att ha 30 % kvinnor i företaget år 2020, och att 

denna månad var en del i att nå det målet. När ÅF genomförde detta fick de stor medial 

uppmärksamhet och det visade att ÅF är ett företag som satsar på att få deras företag så 

jämställt som möjligt.             
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5. Analys 
I detta kapitel följer en analys av insamlad teori och empiri. 

Studien visar att den tydliga underrepresentationen av kvinnor som finns inom IT-branschen 

och ingenjörsyrket faktiskt är ett problem som företagen är villiga att göra något åt. Som inom 

så många andra områden är det normer och uppfattningen om hur det bör vara som sätter upp 

hinder för jämnställdhet även inom IT-branschen (Nielsen, et. al 2005; Kamjou, 1998).   

5.1 Employer branding 

Enligt HR utövare beskrivs som tidigare nämnt employer branding som en trestegsprocess 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Sullivan J. , 2002). Det första steget, att utveckla ett employer 

value proposition ett EVP, är något som både Prevas och ÅF har arbetat med även om ÅF har 

kommit längre i arbetet kring detta. Däremot så riktar sig inte ÅF´s EVP specifikt till kvinnor 

utan mer mot både män och kvinnor. Steg två, att marknadsföra EVP´t externt är något som 

ÅF har jobbat mycket med genom framförallt annonser. Prevas har i dagsläget inte kommit 

lika långt i den externa marknadsföringen av deras EVP då de är i början av processen att 

skapa sitt value proposition. Det sista steget som innebär att företagen ska marknadsföra sitt 

EVP internt har Prevas med i sin aktivitetsplan efter att deras EVP är paketerat. Generellt kan 

konstateras att ÅF har kommit längre i hela sin process gällande att utveckla och förmedla sitt 

value proposition. Precis som Backhaus och Tikoo (2004) säger så bör företagets employer 

brand visa vilka fördelar det innebär för de anställda att jobba hos dem. Detta bör även vara 

förenligt med de värderingar företaget har. Därför finns det ingen klar bild av exakt hur 

företaget bör utforma sitt employer brand, utan detta bör vara upp till varje enskilt företag att 

anpassa efter det som passar bäst med det de vill förmedla. 

5.1.1 Att attrahera arbetskraft med hjälp av employer branding 

Under intervjun med Helena och Ulrika på Prevas framkom det att de har grundidéer för hur 

de ska attrahera fler kvinnor till företaget men att detta är en nyligen påbörjad och långsiktig 

process. Deras idéer går hand i hand med hur studenterna vill att företag ska agera, att de visar 

att det jobbar kvinnor där och att de i ett tidigt stadie tar kontakt med kvinnliga 

elever/studenter.  

Ett företag som har lyckats med att rikta sin employer branding till både kvinnor och män är 

ÅF. I början av undersökningen väcktes en del funderingar kring vad företagen kan göra för 

att med hjälp av employer branding för att rikta sig till endast kvinnor. Detta har hela tiden 
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varit grundidén och en övertygelse har funnits att detta fokus på just kvinnor har behövts. 

Under intervjun framkom det att ÅF inte jobbar på det sättet. Istället för att bara rikta sig till 

kvinnorna så vill de genom sin employer branding rikta sig till både kvinnor och män och visa 

att arbetsplatsen är till för båda könen i lika stor utsträckning. Detta gör de genom att låta 

medarbetarnas åsikter höras utåt för att ge potentiella arbetstagare en bild av hur ÅF är som 

arbetsplats. Precis som hos Prevas så är gästföreläsningar en viktig del av arbetet. Här är ÅF 

noga med att skicka ut både manliga och kvinnliga representanter för att visa att det är en 

arbetsplats för både kvinnor och män. Denna strategi stämmer även in på studenternas 

önskemål då de ville se fler gästföreläsningar på exempelvis skolorna där kvinnliga 

representanter bör finnas med. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) så bör företagen väcka 

positiva känslor hos de potentiella arbetstagarna. Dessa kan med fördel kommuniceras ut 

genom att de som redan är anställda på företaget får berätta om hur de känner för att vistas på 

arbetsplatsen och då även poängtera att det även är en arbetsplats där kvinnor kan trivas. 

Tre av studenterna som intervjuades hade läst andra program eller provat andra yrken innan 

valet föll på ingenjörsutbildningen. Valet skedde även senare på eget initiativ utan påverkan 

från företag då ingen av respondenterna hade haft någon betydande kontakt med något IT-

företag så här långt i utbildningen. Här har företaget chansen att ta kontakt med eleverna och 

fånga upp dessa direkt efter utbildningen. Det är även en utmaning för företagen att även få 

kvinnliga gymnasieelever att bli intresserade av ingenjörsutbildningen. 

En betydande faktor vid valet av utbildning var dock IT-branschens framväxt och de 

utvecklingsmöjligheter som finns, då respondenterna uppgav att valet i stor utstäckning 

baserades på vart jobben fanns att få. Eftersom att dessa studenter valde utbildning baserat på 

vart de skulle vara attraktiva som medarbetare finns det stora möjligheter för företaget att 

lägga in sitt erbjudande här. Att de kvinnliga ingenjörerna är så pass eftertraktade av företaget 

är en stor anledning för unga kvinnor att söka till ingenjörsutbildningen. Det gäller dock att 

företagen jobbar för att göra kvinnorna medvetna om behovet som finns för att ge dem 

möjligheten att överväga detta vid valet av utbildning. De förslag studenterna hade på 

aktiviteter från företagets sida var studiebesök, lunchföreläsningar men främst att de 

poängterar att IT-branschen inte bara är för killar och hur eftertraktade tjejerna är som 

arbetstagare. Här kan företagen använda sig av employer advertising, som enligt Berthon, 

Ewing och Hah (2005) innebär att de marknadsför sig direkt till de potentiella arbetstagarna 

genom exempelvis annonser. 
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Karin som redan jobbar som ingenjör på Prevas hade dock en annan bakgrund till hur hennes 

intresse hade växt fram än studenterna. För henne var det inget intresse för datorspel som låg 

till grund för valet av utbildning. I hennes fall valdes teknikutbildningen med hjälp av en 

studievägledare genom att besöka olika linjer och därmed väcktes intresset för ingenjörsyrket. 

Däremot hade hon kommit i kontakt med Prevas under högskoletiden, vilket gjorde att hon då 

kände till företaget och kunde söka jobb hos dem efter sin avslutade utbildning. Det som 

gjorde Prevas till en lockande arbetsplats för Karin var att det fanns stora möjligheter till 

handledning av mer erfarna medarbetare. Detta stämmer väl överens med vad respondenterna 

i intervju 1 uppgav gällande utvecklingsmöjligheter inom företaget. För både dem och Karin 

var det en viktig faktor att hela tiden kunna utvecklas och förnya sina kunskaper.  

5.1.2 Employer attractiveness 

Employer attractiveness handlar som bekant om vad som lockar ny arbetskraft till företaget 

och även behåller den redan existerande arbetskraften. Enligt Minchington (2011) fungerar 

detta som företagets konkurrensfördelar när det kommer till kampen om arbetskraften. Därför 

är det viktigt för företagen att redan från början vara medvetna om vad just de kvinnliga 

ingenjörerna eftersöker, för att kunna leva upp till detta och även kommunicera ut det på ett 

effektivt sätt. Faktorer som var kopplade till employer attractiveness, det vill säga de förmåner 

respondenterna ville bli erbjudna för att välja ett företag som arbetsgivare, var främst att det 

fanns utvecklingsmöjligheter inom företaget. Respondenterna uppgav att de ville ha möjlighet 

att jobba sig uppåt och hela tiden lära sig mer. Det var även viktigt att arbetsmiljön var 

komfortabel och trivsam, samt att det inte förekom diskriminering eller liknade på 

arbetsplatsen. Då employer branding kan ses som ett paket med byggstenar där alla 

byggstenar är viktiga för att få de anställda att trivas kan det vara bra om företagen redan 

innan vet vad den potentiella arbetskraften efterfrågar för att kunna skapa ett koncept som 

lockar mer än konkurrenternas.  

5.2 Jämställdhet och dess betydelse för IT-branschen 

Studenterna som tillfrågades i den första intervjun var överens om att ett intresse för datorspel 

låg till grund för det senare framväxta intresset för ingenjörsutbildningarna. Även om dessa 

respondenter hade ett eget intresse för datorer så hade detta intresse för datorer i flera fall 

framkommit genom influenser från de manliga gestalterna i deras liv. Detta kan bero på 

normer och genusfaktorer som gör att det idag inte är helt accepterat för en tjej att spela 

datorspel. Det har, precis som att jobba inom IT-branschen, en manlig klang vilket framkom 

under intervjun med studenterna. Detta kan tolkas som att en datorspelande tjej ses som 
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normbrytande och följer inte de osynliga lagar som genustänket innebär. Enligt Roth (2011) 

kan normer och uppfattningar om vad de olika könen bör göra vara ett hinder för individens 

utvecklingsmöjligheter. Det kan alltså vara dessa normer som gör att kvinnor inte söker sig till 

IT-branschen, för att det helt enkelt strider mot vad de bör göra. För att få fler kvinnor till 

branschen måste dessa normer brytas. Det måste helt enkelt bli mer accepterat för tjejer att 

redan i tidig ålder vara intresserade av datorer, för att det sedan ska ses som mer eller mindre 

en självklarhet att de sedan väljer att jobba inom IT-branschen. Normerna som säger att 

datorer är till för killar måste kort sagt brytas. Detta blir extra viktigt då det finns ett tydligt 

mönster mellan datorspelande och ingenjörsyrket. Det finns med all sannorlikhet fler tjejer 

som är intresserade av datorer, men som håller detta för sig själva på grund att just de här 

normerna. Dessa tjejer kommer med all sannolikhet sedan att välja ett annat program på 

högskolan. 

Då de flesta arbetsplatser inom branschen idag är mansdominerande kan det vara svårt att som 

tjej bli accepterad och ta sig in i gemenskapen. Som teorin påvisade så kan detta få kvinnor att 

tveka inför att träda in i branschen och även få dem att lämna om de känner sig ovälkomna. 

Detta kan även ha att göra med den fientlighet som tycks finnas mot att kvinnor tar sig an 

ingenjörsyrket som Faulkner (2003) redogjorde för. Fördelen de studerande respondenterna 

har är att de redan är vana att vistas i en miljö dominerad av killar, även detta tack vare 

datorspelen. Även Karin på Prevas uppgav att det var viktigt att få hjälp av existerande 

medarbetare för att snabbt bli introducerad i organisationen. 
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6. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring de faktorer som togs upp i analysen samt hur den tentativa 

modellen ”Employer Equality” tog sin form. 

Ur analysen framkom att normer och könsroller i vissa fall har en stor påverkan på kvinnors 

inträde i branschen, och brytandet av dessa normer förenklar och blir en naturlig inkörsport i 

IT-världen. Ett exempel är datorspelandet, där manliga influenser påverkar tjejer till att bryta 

normerna. I och med detta så blir det även mer naturligt för dem att söka till ett normbrytande 

program, som inte hade varit ett alternativ om inte datorspelandet hade fått dem att bryta det 

stereotypa beteendet från början. Detta stämde inte i alla fall, utan även studievägledare var en 

stor påverkan för att komma in på IT-spåret. Det visar att det finns andra vägar in och en vilja 

att bryta normerna på egen hand, bara denna vilja uppmuntras och får en knuff i rätt riktning, 

av exempelvis en studievägledare eller företagen själva. Därför behöver företagen i första 

hand göra de potentiella arbetstagarna medvetna om behovet som finns och att det finns 

arbetsgivare som är angelägna att anställa dem.  

I Backhaus och Tikoos (2004) Employer Branding modell ligger stort fokus på hur företaget 

uppfattas och vilken image det har. I en tentativ modell kan fokus istället ligga på att försöka 

förändra attityden hos de potentiella arbetstagarna och få dessa att bli mer intresserade av 

branschen i helhet. Som respondenterna föreslog så finns chansen för företaget att fånga upp 

studenterna redan under högstadiet och väcka intresset för deras företag. Då elever ofta söker 

sig till de utbildningar som leder till jobb och till branscher med utvecklingspotential är det av 

betydelse att företagen gör eleverna uppmärksamma på detta. Därför bör ett av stegen i 

kommande modell vara ”Awareness”, där företagen verkligen poängterar det intresse som 

finns för att just anställa fler kvinnor i IT-branschen. Detta kan kopplas till det teoretiska 

begreppet ”employer advertising”, som innebär att företaget riktar sin marknadsföring till de 

potentiella arbetstagarna för att göra dessa medvetna om behovet av arbetskraft och även vad 

de som arbetsgivare kan erbjuda i form av förmåner och fördelar. 

Fortsättningsvis var samtliga respondenter överens om vad företag bör göra för att locka 

kvinnorna till att vilja arbeta hos dem. Det som dominerade bland svaren var olika aktiviteter 

för att visa kvinnor att även de var välkomna in i organisationen. Förslag på aktiviteter var 

föreläsningar med kvinnliga representanter närvarande samt tjejkvällar och liknande. Här har 

företaget stora möjligheter att använda fantasin för att skapa aktiviteter som lockar kvinnorna 
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och deras intresse för företaget som arbetsplats. Det gäller även att under hela processen 

arbeta för att övertyga dem om att kvinnor är välkomna in i den mansdominerade branschen, 

exempelvis genom att de kvinnliga representanterna får berätta om fördelarna med 

arbetsplatsen. Då IT-branschen kan ses som manlig och svår för kvinnor att ta plats i kan det 

vara en fördel om kvinnorna skapar en egen gemenskap för att ingen ska känna sig utanför i 

den mansdominerade världen. Även detta kan lösas genom exempelvis tjejkvällar, där de 

kvinnliga anställda får bjuda in sina vänner och på så sätt ge de kvinnor som känner sig osäkra 

en trygghet och mod att vilja ge IT-yrken ett en chans. Detta steg kan förslagsvis kallas 

”Activities”.  

Det sista steget som Backhaus och Tikoo (2004) har med i sin Employer Branding modell är 

”Employer Attraction”. Det är den del som kommer vara en gemensam nämnare i både den 

existerande modellen och den tentativa modellen. Här handlar det om att företaget bör erbjuda 

den potentiella arbetstagaren ett ytterligare värde för att denna ska fatta beslutet om att börja 

arbeta hos just det specifika företaget. Båda företagen som varit delaktiga i undersökningen 

har poängterat vikten i att ha ett utvecklat employer value proposition, ett helhetskoncept som 

visar vilka fördelar som finns med att arbeta i företaget. Vidare vinner företaget på att arbeta 

med sin employer brand equity, en av byggstenarna som gör att företaget kan attrahera och 

behålla de anställda genom att bygga upp en attraktionskraft gentemot dessa. Följaktligen blir 

det sista steget i den tentativa modellen ”Attraction”. Respondenterna har uppgett att de 

eftersöker en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, men utöver detta har det inte framgått i 

detalj vad det egentligen är som kvinnor finner attraktivt hos ett företag. 
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7. Employer branding för jämställdhet – en 

tentativ modell 
Nedan följer en beskrivning om den egenkonstruerade modellen ”Employer Equality”. 

 

Figur 3: Egenkonstruerad modell för Employer Equality 

I arbetet med att utveckla ett employer brand som är passande för att attrahera kvinnor till IT-

branschen har ovan illustrerade modell tagits fram som ett förslag på tillvägagångssätt för IT-

företag i allmänhet. Denna modell har tagits fram baserat på svaren på forskningsfrågorna 

rörande vad företag i nuläget gör samt vad den potentiella arbetskraften eftersöker. Detta har 

diskuterats i analysen och diskussionen och stegen i modellen följs till stor del av detta 

resultat.  

De delar av företagets nuvarande åtgärder och arbetskraftens önskemål som överlappade 

varandra vävdes ihop och resulterade i den framtagna modellen. Modellen skiljer sig från 

existerande modell som använts i forskningen på vissa punkter och överensstämmer på andra. 

Den tentativa modellen har som syfte att vägleda företag mot en jämställdhet inom företaget. 

Modellens första steg är att skapa en passande employer branding som speglar företagets 

värderingar. Det är upp till varje företag att ta fram ett employer brand som förmedlar rätt 

saker till de potentiella anställda beroende på hur företaget vill uppfattas. Steg två är 

”Awareness”, det vill säga göra potentiella arbetstagare medvetna om företaget. De bör även 

göra kvinnorna medvetna om behovet som finns av fler kvinnor i branschen och uppmuntra 

dem att bryta normen. Därefter följer steget ”Activities” som syftar till att anordna 

värdeskapande aktiviteter som erbjuder kvinnor en väg in i företaget och som påvisar 
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fördelarna med att söka sig till branschen. Dessa aktiviteter bör även vara riktade till kvinnor 

och även ledda av kvinnor, för att poängtera att kvinnor verkligen är välkomna in i 

organisationen. Förslag på aktiviteter är föreläsningar på skolor, tjejkvällar och studiebesök. 

Det sista steget är ”Attraction” och är inte unikt för just den employer branding som är riktad 

mot kvinnor, utan detta steg är gemensamt med många andra employer branding modeller och 

är viktig för att locka all typ av arbetskraft. Här kan företaget poängtera de fördelar som finns 

med att jobba hos just dem, exempelvis arbetsmiljön eller utvecklingsmöjligheter.   

Steg tre, ”Activities”, kan vara svårt att genomföra för företag som ännu inte har några 

kvinnliga anställd, då det steget är tänkt att lyfta fram de kvinnor som redan arbetar inom 

organisationen. Är det en organisation som precis börjat med arbetet att anställa kvinnor och 

ännu bara har manliga medarbetare får de vara innovativa och hitta andra vägar runt 

problemet. Aktiviteterna kommer fortfarande att vara riktade till kvinnor, men kan tappa lite 

av samhörighetseffekten som de potentiella arbetstagarna hade fått om kvinnliga 

representanter hade välkomnat dem in i organisationen.  

Modellen kommer inte heller gå att applicera om företaget redan från början riktar in sig på en 

målgrupp som inte är mottaglig för marknadsföringen som riktas mot dem. Det kan vara 

exempelvis elever som redan har bestämt sig för ett annat yrke, eller klasser som inte har 

behörighet till ingenjörsutbildningar på högskolan. Därför bör företaget göra research och ha 

en klar bild över vilka målgrupper de bör rikta sig till för att få högst genomslag. 

En begränsning i modellen ligger i att det fortfarande inte är definierat vad som i grund och 

botten är attraktivt för kvinnor respektive män. Modellen beskriver hur företag kan nå ut till 

kvinnor och göra dessa uppmärksamma på företaget, men det sista steget ”Attracion” är i 

nuläget vagt och övergripande. Både det första och sista steget lämnar fortfarande över ett 

ansvar i företagens händer, då detta är individuellt för företagen och beror mycket på hur de 

vill uppfattas i enlighet med exempelvis värderingar.  

Lyckas företaget däremot utveckla ett employer brand som i sig är representativt för företaget 

blir de efterföljande stegen enkla och effektiva att genomföra. Modellen blir därför även 

applicerbar på de flesta företag oavsett hur deras employer branding är utformad. De olika 

stegen är också övergripande och ger företaget eget utrymme att exempelvis vara kreativa vid 

utformandet av aktiviteter.  
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8. Förslag till vidare forskning 
I följande kapitel kommer förslag till vidare forskning att presenteras. 

Den genomförda undersökningen har gett en första inblick i ett område som tidigare varit 

outforskat. Denna forskning är tänkt att lägga en grund som bäddar för djupare och 

kompletterande undersökningar för att hjälpa IT-företag mot jämställdhet. I den vidare 

forskningen föreslås studier kring vad kvinnor finner attraktivt vid val av arbetsgivare, utöver 

det som framgått i denna undersökning. Den typen av forskning kan förklara mer om hur 

företag ska utforma sin employer branding, vilket även kan hjälpa företag som ännu inte har 

en utvecklad employer branding och i och med detta även hjälpa nyare företag.   

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att göra en kvantitativ forskning kring ämnet 

med hjälp av enkätundersökningar. På så sätt är det möjligt att nå ut till en större grupp 

respondenter. Det öppnar upp för att ta reda på vad en större grupp studenter anser IT-företag 

borde göra i sin employer branding för att attrahera dem att bli en del av deras företag.    
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Bilaga 1 
Intervjuguide för intervju 1 

1. Varför valde du denna utbildning?  

2. Vägde påverkan av företag in i ditt val av utbildning?  

3. Vad eftersöker ni hos en arbetsgivare? 

4. Finns det något företag som har visat sig och fångat ert intresse under utbildningen? 

 

Intervjuguide för intervju 2 

1. Hur jobbar ni med employer branding i nuläget?  

2. Gör ni något särskilt för att attrahera kvinnor? I så fall vad?  

3. Vad tror ni att företag kan jobba med att få fler kvinnor intresserade av att gå IT relaterade 

utbildningar? 

4. Arbetar Prevas något med detta i nuläget? 

 

Intervjuguide för intervju 3 

1. Vad har du gått för utbildning/ar och varför valde du dessa?  

2. Varför valde du just Prevas? 

3. Vad skulle du föreslå att företag gör för att locka fler kvinnor till branschen?  

 

Intervjuguide för intervju 4 

1. Hur jobbar ni med employer branding i nuläget?  

2. Gör ni något särskilt för att attrahera kvinnor? I så fall vad?  


