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Inom spelindustrin är lärandet och utvecklingen en del av vardagen 

och könsfördelningen är väldigt ojämn på arbetsplatserna. Syftet 

med studien är att studera det informella kollegiala lärandet på olika 

arbetsplatser inom spelindustrin, utifrån ett genusperspektiv med 

frågeställningen: Hur upplever kvinnor inom spelindustrin det 

informella kollegiala lärandet på arbetsplatsen? Genom 

semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor har jag samlat in det 

empiriska materialet. Utifrån Wengers inlärningsteori samt Connell 

och Pearse genusteori har empirin analyserats. Resultatet visar att 

enligt kvinnornas erfarenheter saknas ledning och styrning i 

lärprocesserna och att kommunikationen mellan medarbetarna är 

viktig för att lära och utvecklas i arbetet. Slutsatsen av studien är 

kommunikation och lärandet sker kontinuerligt mellan 

medarbetarna, där ledarskapet inte är primärt.  
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INTRODUKTION 

Könsfördelning i yrkeslivet 

Det finns fortfarande yrken där könsfördelningen är väldigt ojämn. Detta kan man se inom 

yrken som undersköterska, förskolelärare, ekonomiassistenter och övriga 

kontorsassistenter samt sekreterare som alla domineras av det kvinnor. VVS, elektriker 

samt motormekaniker domineras istället av män (Statistiska Centralbyrån, 2017). Även 

inom spelindustrin är det ett tydligt manligt övertag där det enligt Dataspelsbranschen 

(2017) arbetade 19 procent kvinnor under 2016, vilket är lågt, även om det ökat succesivt 

med åren. Fem av branschens medlemsbolag har våren 2018 en kvinna på VD-posten av 

totalt 68 stycken. Utöver detta syns kvinnor inom styrelser, högre befattningar inom 

företagen samt medgrundare, även om andelen är låg (Dataspelsbranschen 2018a). 

Tjänster med mer gränsöverskridande arbetsuppgifter utanför produktionen med ett mer 

administrativt ansvar inom spelbranschen har lockat till sig fler kvinnor, då färre män 

besitter dessa positioner (Dataspelsbranschen 2017). Vetskapen om hur det ser ut gällande 

jämställdheten inom industrin finns där kvinnor har både synliga och osynliga hinder för 

att nå den önskade utvecklingen (Dataspelsbranschen 2018a). Dataspelsbranschen 

(2018a) menar att det förekommer att kvinnor lämnar spelföretag för att de behandlats 

illa och för att deras kompetens inte utnyttjats.  

Widell och Mlekov (2013:44), menar att svenska företag har en ökad medvetenhet 

gällande den potential en heterogen arbetsgrupp kan ha för en organisation. Det kan 

samtidigt ha svårt att praktiskt handla och åtgärda detta. Svenska företag har ännu inte 

insett att de nya kunderna kan ha andra intressen och att deras köpkraft fokuserar på något 

annat än det företaget gör. Widell och Mlekov (2013) diskuterar skillnader mellan 

invandrare och svenskar men inom spelindustrin finns stora skillnader på vad män och 

kvinnor vill få ut av sin spelupplevelse och således också deras val av spel (Jönsson 2017).  

I Sverige finns idag både högskola/universitet samt yrkesutbildningar inom 

spelutveckling. Utöver detta finns också ingenjörsutbildningar med programmering och 

spel som inriktning (allastudier.se 2018). Att inkludera fler kvinnor i spelbranschen är 

något som yrkeshögskolan Playground Squad arbetar med inför varje rekrytering av nya 

studenter men också under studenttiden. Genom att marknadsföra spelindustrin på ett 

tilltalande sätt för kvinnor lyckas de rekrytera 30 procent kvinnor till sina utbildningar, 

vilket är högre än andelen kvinnor ute på arbetsmarknaden inom spelbranschen (Jönsson 

2017). Jönsson (2017) fortsätter i sin artikel med att poängtera vikten av att fler kvinnor 

kommer in i spelindustrin, då fler kvinnor börjat spela och är en ständigt ökande 

kundkrets. Dataspelsbranschen (2018b) arbetar tillsammans med personalchefer från 

flera större spelföretag i Sverige för att diskutera olika samarbeten med utbildningar. 

Detta samarbete finns för att Sverige som spelnation förutsätter att det ska utbildas många 

individer med rätt kompetenser för att kunna mäta sig i konkurrensen i resten av världen 

(Dataspelsbranschen 2018b). 

Denna studie syftar till att ta reda på hur kvinnor inom spelindustrin ser på sin arbetsplats 

utifrån lärandet och om kulturen på arbetsplatsen har någon betydelse. Vilka motgångar 

och medgångar möter kvinnorna på sin arbetsplats? Eftersom spelindustrin är ständigt 

utvecklande och där kompetenser värdesätts högt vill jag se hur den informella kollegiala 

lärprocessen ser ut.  
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Bakgrund 

Fler kvinnor intresserar sig för spel, vilket också speglar sig på deras växande roll inom 

spelindustrin (Dataspelsbranschen 2017; Jönsson 2017). Spelindustrin lägger stor vikt vid 

kompetenser och kvalitéer hos de anställda samtidigt som det är lika viktigt inom denna 

industri, som inom andra yrken i Sverige, att alla har lika möjligheter till att utvecklas och 

växa inom organisationen. Kvinnor anställs i högre grad på stora och medelstora företag, 

i förhållande till de mindre företagen som fortfarande har en högre andel män än kvinnor 

(Dataspelsbranschen 2017). Enligt Dataspelsbranschens (2017) statistik är kvinnor mer 

framträdande inom mobilspel och det finns en målsättning att fler kvinnor ska vara 

delaktiga i uppstarten av nya småföretag och projekt, för att på så sätt öka antalet kvinnor 

även på små företag. Spelindustrin ökar stadigt i antalet anställda och år 2016 var fler 

kvinnor yrkesverksamma än antalet arbetande män 2006 (Dataspelsbranschen, 2017).  

Detta påverkar arbetsplatserna som behöver se över företagets normer och värderingar 

som kan innebära en kulturförändring för organisationen.  

Organisationer som Diversi uppmuntrar kvinnor att söka sig till yrket och arbetar för att 

medarbetare och ledningen ska förändra rådande normer inom spelindustrin (Diversi, 

2018). Diversi grundades 2013 och marknadsför sig som ”A united force for 

gamediversity” där de arbetar för att öka spridningen inom spelindustrin när det gäller 

olika sociala grupper såsom kön, ålder, etnicitet, sexualitet och så vidare. Detta för att 

skapa en mer inkluderande arbetsplats men också för att hela branschen ska vara mer 

accepterande och tolerant mot flera sociala grupper (Diversi, 2018).  

Förändringsarbete på arbetsplatsen 

Förhållningssätt, normer, synsätt och regler som tidigare varit accepterade, kan nu skakas 

om då organisationen blir en mer heterogen grupp (Widell och Mlekov, 2013). Widell 

och Mlekov (2013) menar att dessa förändringar, som är nödvändiga, kan påverka 

arbetsgruppen negativt till en början, eftersom det krävs engagemang och uppoffringar 

som också är tidskrävande och tar tid från annat arbete. Det viktiga här är att ledningen 

delger arbetsgruppen all information och inkluderar dem i den kommande förändringen. 

Det behöver finnas ett stöd och engagemang från den högsta ledningen för att ett 

mångfaldsarbete ska fungera på en arbetsplats. Detta ska i samförstånd med medarbetarna 

arbetas in för att på så sätt öka deras delaktighet i arbetet och där deras åsikter och 

värderingar tas hänsyn till (Widell och Mlekov 2013). Widell och Mlekov (2013) menar 

att för att en organisation ska ta sig från att vara en homogen grupp till en heterogen 

grupp, där avvikande kompetenser tillvaratas och anses vara något positivt för företaget, 

inte räcker med att bara anställa personer från en minoritet. De som anställs uifrån ett 

mångfaldsperspektiv ska kunna använda sina avvikande kompetenser på arbetsplatsen 

och inte anpassas utifrån de inarbetade homogena strukturerna som redan finns i 

organisationen (Widell och Mlekov, 2013). 

Wahl et al. (2011) hänvisar till Rosabeth Moss Kanters studie ”Men and women of the 

corporation” från 1977, där tesen är att arbetet ”gör” människan. I sin studie såg Kanter 

ett tydligt mönster i beteenden som uppstod i vardagliga situationer där manlighet och 

kvinnlighet finns inbyggt i funktioner och positioner.  I Kanters studie kunde hon tydligt 

se att kvinnors möjligheter att växa på arbetsplatsen och få inflytande var begränsat. 

Spelindustrin är en relativt ung bransch där en stor andel av de anställda spelutvecklarna 

är män. För de kvinnor som arbetar i en mansdominerad miljö, där utvecklingen och 
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lärandet av varandra är väldigt viktigt för framtagandet av ett nytt spel samt för att öka 

kompetensen hos personalen kan det på grund av ojämställdheten påverka kvinnors 

lärande, men också deras utlärning till manliga kollegor, genom att de begränsas på grund 

av sitt kön (Wahl et al. 2011).   

Wahl et al. (2011) härleder till Kvande och Rasmussens forskning gällande hierarkiska 

organisationer och nätverksorganisationer. Där förklarar forskarna att kvinnor har det 

svårare att ta plats och göra sig hörda i hierarkiska organisationer kontra 

nätverksorganisationerna som arbetar mer utifrån individen och dess kompetenser. 

Spelindustrin är en krävande bransch där det är viktigt med ständig utveckling för att 

utveckla nya, moderna spel som kunderna efterfrågar. Genom ett kollegialt lärande inom 

den egna organisationen utvecklar personalen nya färdigheter för att bli bättre på det de 

gör. Studien hamnar inom det pedagogiska fältet då valet av arbetsplatser är företag där 

personalen ständigt arbetar med utveckling och lär sig nya saker för att effektivisera sitt 

arbete på bästa sätt. Frågeställningen är även riktad mot skillnader i lärandeprocesser på 

arbetsplatsen.   

Forskningsläge 

I dagsläget finns det inte så mycket forskningsmaterial att tillgå då denna bransch är 

väldigt ung och outforskad. Tidningsartiklar där forskare har kommit med uttalanden har 

lett till att forskarens material hittas via universitetets bibliotek. I universitetsbiblioteket 

har även sökningar på spelindustrin lett till få resultat och där sökningen breddats genom 

att härleda till andra mansdominerade yrken. Kollegiala lärprocesser och frågor som rör 

kvinnors begränsningar i mansdominerade miljöer är ofta riktade mot andra yrken, men 

forskningen som gjorts är få till antal. 

Tidigare forskning  

Rosabeth Moss Kanter (1976) skriver i sin artikel The Impact of Hierarchical Structures 

on the Work Behavior of Women and Men att kvinnor och mäns ambitioner inom en 

organisation antas skilja sig och att detta påverkar dem i sitt agerande på arbetsplatsen. 

Kvinnor verkar mer angelägna om relationer på arbetsplatsen vilket Kanter (1976) 

grundar i att kvinnor anses vara mer familjära och relationsbundna medan män är mer 

fokuserade på sitt arbete och sin karriär. I artikeln diskuterar Kanter (1976) anledningen 

till varför kvinnor fokuserar mer på relationer på företaget eller familjen där hon menar 

att kvinnan efter ett tag ”ger upp” strävan att växa i organisationen då det ändå inte leder 

till önskvärd position. Kanter menar att hon inte tror att kvinnans ambitionsnivå eller 

drivkraft är sämre än mannens, men att återkommande nederlag gör att ambitionen 

avtrubbas.  

I en sammanfattning av Kanters artikel skriver författaren Mary Anne Devanna (1978): 

The degree of power and opportunity associated with a given role is 

responsible for the behavior patterns we characterize as “masculine” and 

“feminine” rather than the personality traits of its most numerous 

members. While the position removes the onus of ineffectiveness or lack 

of motivation from the induvial locked into a low mobility job, it also dims 

any hope we may have that movement of women into the managerial 

ranks will tend to “humanize” the work place. If we wish to change the 
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organization, we have will have to change the structure.  Mary Anne 

Devanna (1978:250) 

Här menar Devanna (1978) att kvinnor ska inkluderas mer i organisationen och ha samma 

möjligheter för att växa med företaget och yrket. Könets betydelse ska inte vara relevant 

då individernas kompetens är viktigast. Ingen ska hämmas på grund av normer och regler 

som är diskriminerande.  

Det finns väldigt lite forskning gällande spelindustrin och kvinnor vilket antagligen beror 

på att industrin fortfarande är så pass ny och under utveckling.  

Norris (2004) skriver i sin artikel om hur spelen som framtas ofta är utifrån den ytliga och 

traditionella normen, där kvinnor placeras bakom mannen och ofta är lättklädda och 

vackra. Könsfördelningen är även den väldigt skev och detta menar Norris (2004) 

påverkar kvinnors vilja till att spela tv-spel. Genom ett stort manligt intresse för tv-spel 

har männen ett övertag på marknaden där deras intresse är en motivator till att själva välja 

detta som yrkesbana. Norris skriver lite stereotypiskt i sin artikel att ”Two researchers 

have found that, while girls like puzzle games, boys like violent games” (Norris 2004:2) 

och fortsätter sedan: 

Although it certainly is possible that these gender differences are 

biologically based, it is equally probable that they are artifacts of culture. 

Burt defines a patriarchy as “a system designed to maintain societal 

power, control and privilege in male hands”. Norris (2004:2) 

I slutsatsen menar Norris (2004) att det inte verkar som att kvinnor kan uppmuntras till 

en karriär inom spelindustrin då de inte har intresset för våldsspel eller liknande. 

Möjligheten att ta fram icke-våldsamma spel skulle kunna fungera där intresset för spel 

som passar både maskulina och feminina personligheter kan bidra till att fler individer 

vill spela mer.  

Styhre et al. (2016) skriver i sin artikel att kvinnor får tona ner sin kvinnliga sida och 

anpassa sig till organisationen och ha en mer kompletterande roll gentemot sina manliga 

kollegor. Detta är inget som forskarna försvarar utan de menar istället att dessa 

ståndpunkter inte är hållbara i ett samhälle som står för jämställdhet, innovation, 

nytänkande och entreprenörskap. Branschrepresentanter, både manliga och kvinnliga, 

uttrycker sin oro för dessa socialt rotade könsbetingade övertygelser och menar att dessa 

hämmar förnyelsen av branschen. Styhre et al. (2016) menar att spelindustrin har ett stort 

ansvar gällande den kommande utvecklingen av branschen och möjligheterna för 

kvinnors utveckling inom organisationerna. Genom sin växande marknad har branschen 

en möjlighet att vara i framkant gällande jämställdheten och kvinnors rättigheter och 

kompetensutnyttjande.  

Lärandet är en social process som pågår mellan individer i den dagliga vardagen, där 

medarbetarna genom dialog med varandra ingår i ett informellt lärande (Bernadette Van 

Rijn et al. 2012). Detta informella lärande kan gynna medarbetarna på företaget i många 

avseenden där det i första hand kan reducera kostnaderna för vad ett formellt lärande 

genom en kurs eller vidareutbildning skulle kosta i både tid och pengar. Interaktionen 

medarbetarna emellan är både spontant, effektivt och pågår under arbetstid vilket 

effektiviserar arbetet (Bernadette Van Rijn et al. 2012). Fördelarna som medarbetarna får 

genom kunskap, förmågor och färdigheter kan sedan hjälpa dem att hantera de ständiga 

förändringar som dyker upp i och utanför deras arbetsmiljö. Det informella lärandet 
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kollegor emellan bidrar till en kraftfull källa som i längden är hållbar ur företagets 

konkurrenskraft gentemot andra spelföretag tack vare att medarbetarna får kollektiv 

kunskap, färdigheter och förmågor som stärker gemenskapen (Bernadette Van Rijn et al. 

2012).  

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka kvinnors informella kollegiala lärprocesser på flera 

arbetsplatser inom spelindustrin och att analysera lärprocesserna utifrån ett 

genusperspektiv. 

Frågeställning 

- Hur upplever kvinnliga medarbetarna det informella kollegiala lärandet på 

arbetsplatsen?  

METOD 
Nedan presenteras studiens metodologiska utgångspunkt följt av planering och 

genomförande.  

Metodologiska utgångspunkter 

Studien har ett kvalitativt angreppssätt eftersom frågorna är av kvalitativ karaktär då man 

söker efter människors erfarenheter och uppfattningar (Hjerm et al. 2015). Eftersom jag 

vill ta reda på hur lärandeprocesser ser ut kollegor emellan skulle dessa frågor vara svåra 

att mäta kvantitativt och jag skulle ha många frågor som förblev obesvarade. Vid en större 

studie skulle en kvantitativ studie kunna göras för att få ett underlag och på så sätt kunna 

formulera frågeställningar utifrån de svar man får fram. Detta skulle dock efterföljas av 

intervjuer med respondenter för att få mer djupgående svar. Denna studie har istället ett 

kvalitativt angreppssätt eftersom syftet och frågeställningen bäst kan besvaras med hjälp 

av en dialog med respondenterna.  

Utifrån de intervjuer som görs framkommer ett empiriskt material med en kvalitativ 

ansats där en innehållsanalys utifrån de olika teoretiska utgångspunkterna nedan. Intresset 

ligger hos individen och hur denne uppfattar olika situationer och händelseförlopp på sin 

arbetsplats eller i vardagen. Genom öppna frågor förs ett samtal där det inte finns några 

rätt eller fel utan där erfarenheter och upplevelser är av stort intresse för studien. De 

semistrukturerade intervjuerna är ett bra hjälpmedel eftersom de ger respondenten en 

möjlighet att utveckla sina svar vilket gynnar studien (Hjerm et al. 2014).  

Planering och genomförande 

Urval 

Spelföretag runt om i Sverige kontaktas av mig som forskare med frågan om de är 

intresserade av att deltaga i studien. Denna kontakt görs till en början via mail för att 

ledningsgruppen ska kunna förse mig med respondenter där information om studien ges. 

Efter detta får respondenterna ett brev (Bilaga 1) som ger dem en inblick i studien. Jag 

önskar få en bred spridning på respondenterna i både erfarenhet, men också gällande 

arbetsplats. Efter noga övervägande kommer jag i studien endast intervjua kvinnor, då det 
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är deras lärandeprocesser som är av intresse. I studien kommer åtta kvinnor från fem olika 

företag att intervjuas. 

Ett urvalskriterium är att personen ska ha erfarenhet på 6 månader ifrån branschen så att 

respondenten har kännedom om arbetsklimat, normer och regler i organisationen.  

Enligt Dataspelsorganisationen (2017) arbetar fler kvinnor inom mobilspelsutveckling 

medan det är färre inom andra typer av spel där målgruppen är mindre. Genom att 

intervjua kvinnor från olika typer av företag med olika målgrupp och plattformar, 

kommer en jämförelse göras utifrån deras erfarenheter för att se om det skiljer sig något.  

Vid bortfall kontaktas ytterligare kvinnliga respondenter för att uppnå den önskade 

kvoten.  

Instrument  

Intervjuerna genomfördes via telefon för att underlätta möjligheten att intervjua kvinnor 

runt om i Sverige. Fördelen med att ha ett samtal med respondenten är att forskaren kan 

fånga upp osäkerhet eller tveksamma svar och få ett förtydligande och chansen att 

misstolka varandra blir mindre. Följdfrågor blir spontanare och tonlägen avläses lättare 

och kan bli en del av studien. Samtalen spelades in för att lättare kunna transkriberas och 

analysera intervjuerna efteråt. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter och gjordes när 

respondenterna hade möjlighet under dagen.   

Insamling 

Data samlades in löpande under studiens gång med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

med stöd av en enkel intervjuguide (bilaga 2). Efter varje intervju transkriberades 

materialet direkt för att på så sätt se om något missats och som kan behöva förtydligas till 

nästa intervju. Intervjuerna bestod av öppna frågor där respondenten fick utrymme att 

svara på det denne ansåg vara relevant och där författaren med hjälp av intervjuguiden 

kunde ta stöd av frågeställningarna så att samtalet hela tiden hölls igång. Intervjuguiden 

är ett hjälpmedel att förhålla sig till under intervjun för att kunna leda samtalet mot de 

frågor som studien undersöker. Intervjuguidens frågor är formulerade utifrån studiens 

frågeställning och är därför av relevans (Larsen 2009). 

Analys 

Det insamlade materialet har lästs igenom ett flertal gånger för att sedan sammanställas 

och jämföras. Intervjuerna transkriberades till att börja med ordagrant för att sedan 

reduceras ned till endast det som intervjupersonerna sagt under respektive fråga som 

ansågs relevant för studiens syfte. Studiematerialet kommer att analyseras utifrån ett 

genusperspektiv med författarens valda teorier i åtanke, för att på så sätt begränsa de 

olikheter som eventuellt skulle uppkomma och för att det är den aspekt som bedömdes 

vara mest intressant. Kvinnornas olika uppfattningar gällande lärandet på arbetsplatsen är 

det som har studerats utifrån en tematiserad kvalitativ analys. Analysen är utifrån en 

innehållsanalys där den empirin som framkommit efter transkriberingen är det material 

som kodats och klassificerats (Larsen 2009; Hjerm et al. 2014). Materialet har därefter 

sorterats in i olika teman; Lärande och utveckling på arbetsplatsen, Arbetsplatsens roll i 

lärandet, Problemlösning, Erfarenheter av att vara kvinna i en mansdominerad bransch, 

Inflytande samt Det informella kollegiala lärandet på arbetsplatsen.  Utifrån dessa teman 

sammanställdes materialet för att sortera empirin, hitta olika kopplingar och mönster som 
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var betydelsefulla för studiens syfte utifrån den teoretiska bakgrunden och tidigare 

forskning (Larsen 2009; Hjerm et al. 2014). 

Validitet och Tillförlitlighet 

Eftersom intervjuerna görs på kvinnor och jag själv är kvinna är det vitkigt att mina egna 

värderingar och förförståelser läggs åt sidan där respondentens åsikter och svar blir det 

som formar intervjun. Följdfrågor på respondentens svar leder till en djupare insikt för 

hur situationen ser ut för dem vilket är det som ska studeras. Efter avslutad intervju 

uppmanades respondenterna att återkoppla till mig om de hade något de ville ändra på 

eller tillägga utifrån vad vi pratat om. Intervjuguiden var ett stöd för att intervjuerna kunde 

hålla sig inom ramen för det som studerats och tack vare den semistrukturerade intervjun 

där respondenterna uppmanades att berätta och förklara utifrån specifika situationer har 

lett till att empirin fått en högre validitet (Larsen 2009). 

Reliabilitet och Äkthet 

Med reliabilitet menas att den informationen som studien innefattar behandlas på ett 

noggrant sätt. Det betyder att datan sorteras utifrån respondenterna så att den blir lätt att 

återkoppla till och så att informationen inte blandas ihop. Undersökningen ska vara 

tillförlitlig och hanteras med exakthet och precision (Larsen 2009). Vid 

telefonintervjuerna minskas riskerna att det blir någon påverkan gällande blickar, 

gestikuleringar och annat som kan leda till att respondenten inte vågar svara helt ärligt på 

en fråga. Anonymiteten hos respondenterna ökar reliabiliteten. Inspelningen av 

telefonintervjuerna gjordes i ett program i telefonen där inställningarna justerats så att 

ljudet från båda parter hörs tydligt så att transkriberingen blir korrekt.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2017) levnadsregler står till grund för studiens etiska överväganden. 

Det empiriska materialet som studien får fram kommer att vara källan till min analys och 

diskussion där sanningen är viktig att hålla sig till. Det som inte sägs i intervjuerna, kan 

inte antas eller omformuleras. Utgångspunkterna kommer att granskas och redovisas 

medvetet och metoder och resultat kommer att redovisas öppet. Denna forskning har inget 

kommersiellt intresse eller andra bindningar som behöver redovisas eller ta hänsyn till. 

Resultatet från studien är mina egna och inte från någon annan forskare. Dokumentation 

och arkivering kommer att ske noggrant för att respondenterna ska skyddas och deras svar 

behandlas konfidentiellt. Människor, djur och miljön kommer inte att påverkas av denna 

studie och min bedömning av andras forskning kommer att vara rättvis (Vetenskapsrådet 

2017). 

Varje intervju sker på frivilligbasis där respondenten inte behöver besvara alla frågor om 

denne inte vill. I missivet som skickas ut till alla deltagare står det tydligt att deltagandet 

kan avbrytas om respondenten så önskas, utan några konsekvenser. Samtalen spelades in 

i deras vetskap men har i transkriberingen endast markerats med förnamn för att det efter 

avslutad studie inte kan härledas tillbaka till dem. All information som studien medför till 

behandlas konfidentiellt och respondenternas kontaktuppgifter sparas inte. Möjlighet för 

deltagarna att läsa studien erbjuds.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Connell och Pearse (2015) förklarar hur genusskillnader förstärks i samhället där 

stereotypa egenskaper framställs på ett visst sätt i media och tidningar. Vissa beteenden, 

till exempel vad man gillar att titta på eller hur man pratar om känslor och liknande, anses 

vara könsbetingade utan att någon forskning styrker denna tes, något som även Kanter 

(1976) nämner i sin artikel. Connell och Pearse (2015) menar att synen på våra kroppar 

bör vara mindre stereotypa och att vi istället ska se den som en målarduk som kulturen 

målar bilder av kvinnlighet och manlighet. De menar att det finns ett samarbete mellan 

det biologiska könet och det sociala där samhället, organisationer, företag och skolan 

formar hur vi bemöter andra men också hur vi bemöts. Enligt Connell och Pearse (2015) 

finns det delade meningar om var genusskillnaderna tar form. En modell är att kroppen 

är en maskin som producerar genusskillnader och är den modell som oftast lyfts fram av 

män för att bevara de genusskillnader som finns i dagens samhälle. Denna modell bidrar 

till att förlöjliga den feministiska sidan och menar att männen naturligt är mer aggressiva 

och dominanta medan kvinnorna är mer harmoniska och omvårdande. Att få en ökad 

förståelse gällande genus och dess innebörd på arbetet, i vardagen och i hemmet där 

sociala processer formar oss och påverkar hur vi ser på oss själva, våra kroppar och på 

våra egna förmågor skulle kunna stärka kvinnors position och trygghetskänsla inom 

spelindustrin.  

Connell och Pearse (2015) hänvisar till Mike Donaldsons tolkning om genus och könet 

där han menar att kroppen är en del av de sociala processerna. 

Den [kroppen] deltar genom sina egenskaper, sin utveckling och sina 

behov, genom den friktion som dess motspänstighet genererar och genom 

den riktning som följer av dess önskemål och förmågor.” Connell och 

Pearse (2015:65) 

Genom Connell och Pearse (2015) genusteoretiska utgångsläge kommer det empiriska 

materialet att analyseras. 

Etienne Wengers (2009, 2013) sociala inlärningsteori grundar sig i olika nyckelbegrepp 

såsom identitet - Vem blir vi?, gemenskap - Var hör vi hemma?, mening - vad är vår 

uppfattning och erfarenhet?  samt utförande - Vad gör vi? Här menar Wenger att den 

sociala inlärningen ligger i vem vi är eller håller på att bli där alla komponenter bidrar till 

lärandet.  

Identiteten är enligt Wenger (2009, 2013) hur lärandet påverkar den vi är och vad vi 

använder dessa nya kunskaper till. I en lärandeprocess av social karaktär lär vi oss med 

tiden vad vi kan säga utan att såra någon eller vad vi ska säga för att uppmuntra och 

motivera vår omgivning. Detta påverkar den vi blir som person och hur vi uppfattas av 

vår omgivning. 

Gemenskap är lärandet som sker i gruppen och är ett sätt att prata om de sociala 

strukturerna där företaget eller omgivningen ser vårt deltagande som en tillgång och 

kompetens (Wenger 2009, 2013).  

Mening får man genom att prata om vår förändringsförmåga, både individuellt och 

kollektivt och på så sätt uppleva vårt liv och världen som meningsfull (Wenger 2009, 

2013).  
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Utförande är ett sätt att räkna ut de gemensamma historiska och sociala resurserna, 

ramarna och perspektiven som kan leda till ett ömsesidigt engagemang (Wenger 2009, 

2013)  

När ett lärande sker menar Wenger (2009, 2013) att alla fyra nyckelbegreppen är 

involverade. Om man ska lära sig en ny arbetsuppgift behöver man först lära sig grunden 

för att efter det vidareutveckla sina kunskaper. Wenger (2009, 2013) nämner att lärandet 

ständigt pågår och går i en slags looprörelse där alla stadier och nyckelbegrepp bearbetas. 

Detta betyder också att någon annan antagligen besitter mer kunskap om denna uppgift 

samtidigt som någon annan vet mindre vilket är den process som jag valt att studera. 

Lärandet beskriver Wenger (2009, 2013) som ”community of practise” där han menar att 

lärandet sker i en interaktion människor emellan.  

RESULTAT 
Nedan följer resultatet från intervjuerna där det är tematiserat för att lättare få en 

överblick av texten. 

Kvinnornas ålder varierade mellan 25-45. Erfarenhet inom industrin varierade mellan 6 

månader och 12 år. 2 av respondenterna kom från utlandet.  

Kvinnorna har varierande utbildning, härkomst och ålder. Vissa har ingenjörsutbildning, 

andra har utbildning inom animation eller grafisk design både från högskola/universitet 

men också från yrkeshögskola. Erfarenheten från branschen varierar mellan sex månader 

och tolv år och arbetsuppgifterna har också skilt sig gällande ansvar och inflytande. 

Kvinnorna i intervjuerna har olika titlar där en del är junior och andra senior vilket också 

innebär olika ansvarsområden och uppgifter. Två av kvinnorna är rekryterade från 

utlandet.  

Lärande och utveckling på arbetsplatsen 

Kvinnorna är väldigt överens om att de lär sig genom att kommunicera med sina kollegor. 

Genom problem som uppstår söker de information hos sina kollegor i första hand men 

om det är diffusa problem använder de sig av internet för att få en djupare klarhet. Genom 

ett samarbete och ständig kommunikation med sin omgivning löser de tillsammans 

problemen vilket gynnar lärandet för flera parter. Flertalet kvinnor nämner också det 

långsiktiga lärandet där deras egna misstag bidrar till ett lärande då de måste gå tillbaka 

till början för att felsöka. En av respondenterna förklarar lärandet som sker såhär: 

När man fixar en bugg […] det är nog det bästa sättet för då måste man 

försätta sig in i själva systemet innan man kan förstå vad man ska börja. 

För mig har det varit den bästa […] sedan tar man ju hjälp av andra som 

kan systemet sedan innan 

Detta visar på att arbetet i sig är en pågående lärandeprocess där medarbetarna sällan blir 

färdiglärda. Här nämnde en respondent att den bilden kunde skilja sig mellan män och 

kvinnor då hon menade att kvinnorna har ett större behov av att visa vad de går för på 

arbetsplatsen och där deras strävan att bli bättre ibland kan vara starkare än för männen 

som har ett bättre självförtroende och en inställning att de redan kan allt.  

Vissa arbetsplatser har arrangerat olika kurser som medarbetarna får ta del av där de kan 

utveckla olika personliga egenskaper såsom att prata inför grupp eller att ge och ta emot 
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feedback. Dessa kurser har varit väldigt uppskattade och lett till ett mervärde för såväl 

individerna som för organisationen. Kurserna bidrar även till att medarbetarna får lära 

känna varandra på ett bredare plan, skilt från deras vardagliga uppgifter.  

Feedback och kommunikation ha en betydande roll för det personliga utvecklandet, det 

är alla respondenter överens om. Att arbeta med feedback där medarbetarna får 

bekräftelse på att det de gör är bra och att deras arbete är värdefullt leder till en ökad 

trygghetskänsla på arbetsplatsen. Genom att arbeta med olika projekt och olika 

plattformar, där alla saker inte alltid är självklara och där problem kan uppstå längs vägen, 

blir det extra viktigt att arbeta tillsammans med sina kollegor och samarbeta för att skapa 

nya metoder som underlättar det fortsatta arbetet.  En inblick i hur organisationen är 

uppbyggt och allas roll ökar också förståelsen för arbetskamraterna. 

Problemlösningen, gemensamt och på individuell nivå ta fram smarta 

lösningar för ett projekt. Det kan ju både vara tekniskt och artistiskt, det 

är väldigt utvecklande. […] Om jag som grafiker jobbar med en lite mer 

senior grafiker […] ibland har jag ju hamnat i ledarpositioner på vissa 

projekt där jag planerar mycket och måste jag lära mig av alla discipliner 

och de får förklara hur de jobbar och tidsestimerar och så. Det är väldigt 

utvecklande. 

Konflikter som uppstår leder till en utveckling på det personliga planet där en anpassning 

till gruppen och projektet görs för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt.  

När kvinnorna varit nya på jobbet har motorerna och programmen de arbetat i ofta varit 

ett annat från deras tidigare erfarenheter. Här berättar kvinnorna att de till en början får 

arbeta hårt för att lära sig de nya systemen där de tar hjälp av de som konstruerat 

programmen för att få en ökad förståelse.  

Arbetsplatsens roll i lärandet 

Respondenterna nämner att gemenskapen på arbetsplatsen är av stor vikt och där 

kommunikationen med kollegorna är en förutsättning för att arbetet ska kunna fungera. 

Genom att rådfråga varandra löser de utmaningarna som uppstår, vilket tydligt visar hur 

viktigt det är med ett bra arbetsklimat.  

En respondent svarar på frågan om vad företagets roll har för hennes vardag på arbetet 

såhär: 

Den spelar väldigt stor roll. Det är mycket attityden. Om man är i en 

grupp där folk är missnöjda så drar ju det ner produktion och moral för 

alla. Men om man är i en grupp där man ser framåt och vill lära sig och 

tycker att det är roligt, då pushar man ju varandra. 

En del av respondenterna hade erfarenheter ifrån olika typer av spelföretag där det 

nämnde att spelets målgrupp påverkade arbetsklimatet. Vid en smalare målgrupp var den 

manliga jargongen mer dominerande och där fick kvinnorna ta för sig mer och våga ta 

plats för att hävda sig. I jämförelse med mobilspelsföretag där fler kvinnor arbetar och 

där målgruppen är bredare, var arbetsklimatet mer harmoniskt och inte lika tufft. 

Skillnaden på medarbetarna mellan XX (företag med liten målgrupp) och 

YY (företag med bred målgrupp) är att det på XX är lite råare. På XX 

gillar de krig och de gillar vapen och kan olika vapens namn. Och jag var 
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tvungen att lära mig själv för att vara en del av det där. […] För att tycka 

om sådana saker så krävs en viss sorts människor. Det är inte lika många 

kvinnor som tycker att det är roligt. Just för att det är krig, man dödar 

liksom. Och det var ju också en anledning till att jag flyttade till YY.  

En av respondenterna i studien nämnde att hon valde att byta företag och målgrupp då 

hon själv inte spelade krigsinriktade spel utan istället spel med en bredare målgrupp. 

Hennes erfarenhet var också att det skilde sig mycket på arbetsmiljön gällande de olika 

arbetsplatserna där gemensamma intressen var mer förekommande på den nya 

arbetsplatsen med en bredare målgrupp. Där fanns också flertalet kvinnor anställda både 

i produktionen och i ledningsgruppen vilket ledde till en mer avslappnad arbetsplats tack 

vare det stöd och den trygghet som det inbringade.  

Kvinnor med fler år i branschen, och således ett högre ansvar och högre position inom 

organisationen, tenderar att inte vara lika delaktiga i luncher och after works med sina 

kollegor i jämförelse med de som är nyanställda och kommer från andra städer eller 

länder. Kvinnorna som inte är med på dessa aktiviteter berättar att de har skapat sig en 

vardag utanför arbetet och har landat i sin yrkesroll där krav och prestationer inte är en 

del av deras vardag.  

Spelindustrin rekryterar oftast utifrån en specifik kompetens som efterfrågas, vilket 

innebär att utlandsrekryteringar sker ganska ofta. Denna flytt medför att personer med 

liknande erfarenheter dras till varandra på arbetsplatsen och en nära relation skapas. 

Kvinnorna som är en del av detta betonar vikten av kollegor och de relationer som byggs 

då de inte har så stort umgänge utanför arbetet. Kvinnorna med svensk bakgrund och som 

inte gjort denna resa kan ibland hamna lite utanför. Detta var inte något negativt utan mer 

som ett konstaterande. Lika erfarenheter dras till varandra och sammansvetsar individer. 

De kvinnor som inte hade liknande erfarenheter befann sig ofta i ett annat skede i livet, 

med familj med mera.  

Problemlösning 

Här var alla kvinnor överens om att de gick till sina kollegor som hade den efterfrågade 

kompetensen. Här fanns ingen prestige i att inte våga ta hjälp för att de skulle förminska 

deras egen kompetens utan snarare en strävan av att lära sig mer av sina kollegor. De 

valde dock att först gå till sina vänner och de personer som de litar på både privat men 

också yrkesmässigt. Kvinnor med längre erfarenhet hade ett självförtroende och en 

vetskap om att de tillförde något till företaget och kände inte alls att de förlorade något 

på att fråga om hjälp. Vid problem som uppstod gällande arbetsgruppen i sig sökte sig 

många manliga kollegor till de kvinnliga kollegorna för att ventilera och få stöd. 

Kvinnorna uppfattade det som att behovet av en annan typ av relation som var mer 

inriktad på känslor fanns och där de fyller en viktig funktion.  

Internet och olika forum har även dessa en betydande roll vid problemlösningar, speciellt 

i mindre företag där det är få anställda som besitter de olika kompetenserna. Genom 

sökningar på internet följt av rådfrågan med sina kollegor löser medarbetarna de problem 

som uppstår.  

Först och främst brukar jag kolla på nätet om det är något tekniskt. […] 

Om det är problem i projektet en motor som är in house programmerad 

eller så då går jag ju till de programmerarna som har gjort det och ställer 

frågorna. Om det inte finns stöd för saker så skickar jag antingen muntligt 
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eller skriftligt iväg en önskan på stöd på det jag söker så får de lösa det 

åt mig. 

Slutprodukten är viktig för alla att den blir så bra som den kan bli, vilket utmanar och 

motiverar medarbetarna till att göra sitt bästa. Ett bra spel på sitt CV ser bra ut och kan i 

sin tur leda till andra karriärmöjligheter.  

Erfarenhet av att vara kvinna i en mansdominerad bransch 

Kvinnorna berättar att fler personligheter med olika intressen söker sig till spelindustrin. 

Det finns flera olika typer. Nu kan vem som helst se sig själv som en 

spelutvecklare och göra spel. Men för 12 år sedan var det bara kvinnor 

som var ganska hårda och tuffa. De flesta var ingenjörer, de var vana vid 

att umgås mycket med män […] ofta ganska skarp kompetens […] det 

börjar bli bredare och det är en bra sak. 

Alla kvinnorna nämnde att de antog att de kvoterats in vid deras anställning på grund av 

deras kön, detta var också den enda fördelen som kvinnorna ansåg att de hade. De var 

noga med att poängtera att det var deras antagande och inte att de med säkerhet visste att 

det enbart var för deras kön som de fått sin anställning. Under studietiden rekryterades 

lika många kvinnor som män till olika projekt vilket ledde till en större fördel för 

kvinnorna eftersom de var färre på utbildningen.  

Jag och många andra av mina studiekompisar har ju fått jobb […] folk 

vill ha in mer kvinnor i branschen. Och det är fördelaktigt för då kommer 

man in snabbare i branschen och lär sig saker snabbare. 

En respondent nämnde att ett år efter hennes anställning fick hon kommentaren ”det 

funkade ju bra med dig trots allt”, vilket syftades till möjligheten att arbeta tillsammans 

med de män som fanns i hennes arbetsgrupp. Männens personlighet troddes inte passa 

ihop med det kvinnliga könet, vilket var ett antagande från ledningen och inget som 

påverkade respondenten i sitt arbete och hennes sätt att möta sina kollegor.  

Inom mobilspelsutvecklingen består ledningen av fler kvinnor vilket uppfattas som något 

positivt av medarbetarna. Detta för att respondenterna känner att ledningen har en ökad 

förståelse för de problem som kan uppstå, men också en stöttande gemenskap kvinnor 

emellan där kvinnorna backar upp varandras idéer. Respondenterna menar att vid en mer 

mansdominerad ledning har de svårare att ta plats och bli lyssnade på och där deras idéer 

ibland ignoreras för att sedan tas upp vid ett senare tillfälle av en manlig kollega som 

möts av en positiv respons.  

Männens fördelar ansågs bland annat vara deras självförtroende och deras manliga 

dominans på arbetsplatsen. En manlig gemenskap med nära vänner var lättare att få 

medan kvinnor hade svårare att få nära vänner och relationer på jobbet. Sett till arbetet 

ansåg inte kvinnorna att det gjordes någon skillnad på kön utan det var arbetsklimatet 

som var mer anpassat efter männen som var den stora skillnaden. 

Kvinnornas strävan att hela tiden lyckas och utvecklas för att mäta sig med männen 

nämndes i flertalet intervjuer. Här menade kvinnorna att männen inte kämpade lika hårt 

med att hela tiden prestera nytt och unikt då de gjorde det som krävdes för att få spelet att 

fungera. Andra kvinnor formulerade istället att vissa män vågade ta egna beslut och gå 

utanför ramarna gentemot de kvinnliga medarbetarna, som slutförde sina uppgifter enligt 
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planen. Respondenterna ansåg att de inte vågade slappna av så mycket utan de behövde 

prestera på topp, just för att risken skulle finnas att de blev överkörda.  

Enligt kvinnorna verkar könets betydelse ha en viss relevans gällande gemenskapen, 

bemötande och självförtroendet i arbetsgruppen men också gällande den egna 

kompetensen. 

I would like to think that it doesn’t matter, the gender. But after a lot of 

years in this company I start to feel that it matters, the gender you have. 

Because women tend to be not sure and not confident, they need to prove 

themselves more, you know. Most women feel that they need respect to be 

promoted for example, and I start to feel this way also. […] the gap 

between salaries, it’s a fact, I don’t need to prove it. And sometimes they 

tell me to shut up and be happy for what I have right now. 

Detta visar att kvinnors strävan finns där och att de behöver arbeta lite extra för att inte 

försvinna från radarn, i alla fall enligt deras egna erfarenheter och känslor.  

Kvinnorna som intervjuades nämner att de har svårt att ta för sig vid uppstart av projekt 

och när det görs tar någon manlig kollega åt sig äran. Inflytandet kom med erfarenheten 

i branschen vilket också betyder att kvinnorna har fått en ökad kunskap och bättre 

självförtroende. Kvinnornas kompetenser värderas vilket ändå talar för att spelindustrin 

är en nätverksorganisation.  

Ibland så får man frågan om […] man vill ha en åsikt från oss tjejer med 

meningen: du som är kvinna kan du … istället för du som en kollega som 

är bra på den här grejen kan du berätta om det här? Ibland blir det så att 

de kommer till oss för att vi är kvinnor och inte för att vi är kompetenta 

utvecklare och det kan kännas som att, visst det är ett inflytande men det 

beror inte på mina kunskaper och erfarenheter utan mer på mitt kön.  

Respondenten förklarade senare i intervjun att denna typ av fråga från manliga kollegor 

kom i samband med att kunden efterfrågat en mer ”kvinnlig” approach på produkten. 

Samtidigt nämner hon att hon inte alls uppfattar sig som den stereotypa kvinnan och att 

när hennes åsikter gäller enbart för hennes kön blir det inte förenligt mot det som kunden 

efterfrågar, eftersom hon gillar ”grabbiga spel” och annat typiskt ”manligt”, enligt kunden 

och ledningens referenser. Denna fråga om hennes åsikt blir därför något mer än bara ett 

intresse utifrån hennes kön.  

En av kvinnorna nämnde att hon kände sig som ”mamma” på företaget för många av sina 

manliga kollegor. Detta sa hon inte som något negativt utan snarare som ett konstaterande. 

Hade manliga kollegor problem men något som rörde relationen med en annan 

medarbetare eller i sitt privatliv så rådfrågades hon och var ett socialt stöd för dem.  

Andra kvinnor, ofta yngre och mindre erfarna kunde känna att de behandlades annorlunda 

på grund utav deras utseende. Detta upplevdes inte som något positivt då sexistiska 

kommentarer förekom och respekten för kvinnans personlighet gick ut över hennes 

lärande. Andra kvinnor berättade att deras kvinnliga kollegor hade liknande erfarenheter 

men att de själva undsluppit det.  
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Inflytande 

Här skiljer sig svaren betydligt mellan vilket typ av spelföretag kvinnorna arbetar på. Ett 

tydligt samband finns mellan hur lång erfarenhet de har och hur deras självförtroende i 

sin tur är. Kvinnor med få år i branschen anser att det ofta blir överkörda, att det talas 

över huvudet på dem och att de inte är en del av själva utvecklandet. Kvinnor med högre 

positioner svarar istället att de har stort inflytande gällande de olika projekten och att de 

inte upplever att det skiljer sig ifrån manliga kolleger.  

Jag har haft perioder då jag inte känt så och det vet jag inte om det beror 

på mitt kön eller om det beror på personlighetsskillnader eller kemi. […] 

(vid) Projektmöten, när projekt ska startas upp och man har mycket idéer 

och brainstormar så tas oftast orden i munnen på en lite när man säger 

att det lät väl coolt och sedan när någon annan säger exakt samma sak 

säger de: ja, det kör vi på! […] och det vet jag inte heller om det är för 

att jag är tjej men ibland har jag känt så och det är mycket sånt bland 

mina kvinnliga kollegor också. 

Kvinnor visar på en tydlig arbetsmoral där rädslan att inte lyckas eller leverera en produkt 

i tid finns med dem. Vissa respondenter jämför sig själva med männen som kan slappna 

av mer, testa nya saker och vågar gå utanför ramarna i sitt utvecklande medan kvinnorna 

kör på mer säkra kort och gör det som de blivit tillsagda.  

Det informella kollegiala lärandet på arbetsplatsen 

Genom den goda kommunikation som alla kvinnor, oavsett erfarenhet, företag eller 

bakgrund intygar att branschen har, sker dagligen ett lärande medarbetarna emellan. Vid 

problem som uppstår under projektens gång så rådfrågar de den medarbetare som bäst 

kan förklara problemet eller lösa det åt dem. 

Ledarskapet nämns av de kvinnor som själva befinner sig i en ledande position, där de 

berättar att deras inflytande och kompetens utnyttjas. Kvinnorna som har lägre erfarenhet 

nämner ledningen men inte som den huvudsakliga källan för nu kunskap och utveckling. 

Inom spelindustrin är nätverket en förutsättning för att arbetet ska kunna fungera vilket 

kvinnorna återkommer till ofta i intervjuerna. Detta för att projekten ska kunna slutföras 

och levereras som en bra produkt. Kvinnorna som har erfarenhet från stora och små 

företag nämner att det skiljer sig en del gällande deras inflytande och fria tyglar. I de små 

företagen får alla arbeta på det mesta eftersom alla medarbetare ses som en resurs som 

tillför projektet något medan man i de större företagen har en mer utbredd hierarki där 

uppgifternas svårighetsgrad och ansvar är mer uppdelat.  

DISKUSSION 
Nedan finns en metoddiskussion gällande studiens genomförande. Därefter följer en 

resultatdiskussion enligt resultatets olika underrubriker.   

Metoddiskussion 

Jag valde att hitta respondenter till studien genom att kontakta HR-avdelningen på företag 

som jag var intresserade av att studera, vilket visade sig vara svårare än jag hade trott. 

Vid kontakt med flertalet spelföretag där alla verkade vara intresserade informerade jag 
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om syftet för studien och betonade att företagets namn aldrig skulle nämnas och således 

ske helt konfidentiellt. Jag trodde att detta skulle vara en bra möjlighet för stora 

organisationer att få en uppfattning om nuläget på arbetsplatsen och hur kvinnorna där 

uppfattar arbetsmiljön. Tyvärr försågs jag inte med några kandidater till min studie ifrån 

något av företagen trots återkommande respons. Varför de valde att inte fullfölja fick jag 

ingen information om, men en anledning skulle kunna vara att ledningen inte var 

intresserad av denna typ av studie på deras arbetsplats, med rädsla för vad studien skulle 

få fram.  

Jag valde därför att kontakta Dataspelsbranschen eftersom de arbetar med statistik inom 

spelindustrin och med andra spelrelaterade frågor. När jag med hjälp av 

Dataspelsbranschen fick ett tips om en grupp på Facebook där kvinnor inom spelindustrin 

var medlemmar fick jag kontakt med några respondenter där. Andra kvinnor kontaktades 

genom egna kontakter för att på så sätt leda mig vidare till kvinnliga deltagare på olika 

företag. Om jag skulle göra om den här studien igen så skulle jag välja att gå på det här 

steget direkt istället. Här fick jag kvinnor som frivilligt var intresserade av att delta utan 

påtryckningar från ledningen på sitt företag vilket gjorde intervjuerna mer genuina.  

Studiens empiriska material baserar sig på intervjuer med åtta kvinnors som arbetar på 

fem olika företag. Under tiden som intervjuerna gjordes, såg jag till att transkribera 

materialet direkt för att på så sätt se om något saknades i intervjun. Detta ledde till 

omformuleringar av vissa frågor i min intervjuguide för att underlätta för respondenterna, 

då vissa frågor blev för svåra och stora att ta in. Frågan om fördelar och nackdelar för 

män på arbetsplatsen delades upp till flera olika frågor, för att på så sätt få fler perspektiv 

och situationer att utgå ifrån. Ordningen i intervjuguiden fungerade bra och bidrog till att 

intervjuerna fick ett naturligt flöde. Intervjuernas varaktighet varierade mellan 20 till 40 

minuter där de lite längre intervjuerna skapade djupare diskussioner gällande 

respondenternas erfarenheter från industrin. Intervjuguidens utformning gav kvinnorna 

möjlighet att själva reflektera över sin situation där jag fick vara en del av den processen. 

Alla intervjuer spelades in via ett program på telefonen för att sedan lättare kunna 

transkribera materialet. Dessa har jag återkommit till under analysen för att lyssna på 

tonlägen och formuleringar hos kvinnorna.  

Inledningsvis i samtalet var jag noga med att förklara att exempel från situationer som 

uppstått på deras nuvarande eller tidigare arbetsplats är lättare att utgå ifrån än mer 

generella svar, något som gav väldigt intressanta samtal och exempel. Kvinnorna kom 

med bra infallsvinklar som jag inte tänkt på och deras samtal inspirerade och var väldigt 

givande för mig i det fortsatta intervjuandet och inför analysarbetet. Jag hade turen att få 

intervjua kvinnor som var utspridda inom företaget med olika stort ansvar. Kvinnorna 

kom också ifrån olika typer av företag med varierade målgrupp och storlek. 

I mitt urval valde jag efter noga övervägande att studien endast skulle innefatta kvinnor. 

Detta för att det var deras synvinkel som jag intresserade mig för då det annars finns 

många studier inom arbetslivet där män är involverade och där deras åsikter förs fram. 

Eftersom det är kvinnorna som i spelindustrin befinner sig i en mansdominerad miljö är 

det deras lärande som jag med den här studien ville undersöka.  

I innehållsanalysen kategoriserades empirin utifrån liknande erfarenheter som kvinnorna 

berättade om. Detta för att sammanställa materialet och för att få en överblick av vad 

kvinnorna hade sagt. De olika kategorierna formades med stöd från gemensamma 

nämnare från empirin tillsammans med intervjuguidens frågor. 
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Resultatdiskussion 

Lärande och utveckling på arbetsplatsen 

I Devannas (1978) sammanfattning av Kanters artikel nämner författaren att kvinnors 

strävan kan dämpas genom att de inte får utlopp för sina förmågor och sina kompetenser. 

Genom att rekrytera fler kvinnor till ledande positioner och se till de styrkor och 

egenskaper som individerna besitter kan företaget få en mer human arbetsplats. 

Kvinnorna berättade att de hade en inre strävan att prestera bra för att kunna mäta sig med 

sina manliga kollegor. Männens fördelar ansågs vara deras goda självförtroende och den 

manliga dominansen på arbetsplatsen. Männen uppfattades av kvinnorna, ha lättare att 

hitta nära vänner, vilket har betydelse när det gäller trygghet, självförtroende och 

motivation till sin arbetsplats. Devanna (1978) menar att strukturen på arbetsplatsen 

måste förändras för att den ska bli mer human och jämställd vilket en nyrekrytering av 

kvinnor kan bidra med. Dataspelsbranschen (2017) visar i sin statistik att fler kvinnor 

söker sig till industrin och den marknadsföring som utbildningar som Playground Squad 

(2017), gör leder till att fler kvinnor får ett intresse för branschen. Väl på företaget 

behöver kvinnornas motivation upprätthållas så att de stannar kvar och växer tillsammans 

men organisationen. Ett arbetsklimat med normer och regler som tydligt visar att 

organisationen likställer alla och att det är individens kompetenser som räknas och att det 

är nolltolerans på sexuella kommentarer eller liknande skapar en tryggare arbetsplats för 

alla, även om vägen dit kan vara tuff för både ledningen och medarbetarna (Widell och 

Mlekov 2013). 

Att kvinnor uppfattas som en trygg punkt i ett företag ser jag inte som något dåligt, men 

detta får inte utesluta deras möjligheter att utvecklas och ta plats och bli en del av 

ledningen om så önskas. De ska respekteras för sin kompetens och utvecklas utifrån sin 

egen målbild. Connell och Pearse (2015) hänvisar till Mike Donaldsons tolkning om 

genus och könet där han menar att kroppen är en del av de sociala processerna. Denna 

tolkning ger individen en möjlighet att utvecklas och vara som hen önskar utan några 

genusstämplar. Inom spelindustrin är kompetensen det huvudsakliga, kan man inte 

prestera och utvecklas i rätt riktning platsar man inte vilket är en tuff arbetsmiljö men 

också pushande och utvecklande. Strävan efter ny kunskap finns alltid med. Kvinnorna 

nämner alla att kommunikationen mellan kollegorna är viktig och också välfungerande. 

Viljan att leverera en bra produkt finns hos alla, men arbetsmoralen verkar variera mellan 

könen. Männen uppfattas ha en tryggare grund och självklar plats i organisationen medan 

kvinnan måste hävda sig och ta plats för att visa vad hon går för. Kan detta förändras och 

hur ska man i så fall uppnå en mer jämlik arbetsplats?  

Etienne Wenger (2009, 2013) menar enligt sin sociala inlärningsteori att det finns fyra 

nyckelbegrepp; mening, identitet, gemenskap och uförande. Inom spelutvecklingen går 

medarbetarna tydligt igenom alla dessa nyckelbegrepp då de på arbetsplatsen gör något 

som skapar en mening och betydelse i deras liv både på arbetsplatsen men också i 

vardagen. Genom sociala relationer och nya kontakter skapar medarbetarna ett nätverk 

som de arbetar tajt tillsammans med under de olika projekten. Deras identitet anpassas 

utifrån deras omgivning då de ständigt möter nya med- och motgångar både i 

arbetsuppgifterna, men speciellt genom de sociala och de skilda personligheterna, som 

finns på en arbetsplats. När nya verktyg eller programvaror ska användas får 

medarbetarna först lära sig grunderna, där dessa olika steg bearbetas. Detta följs av en 

vidareutveckling och fortsatt lärande där medarbetarna blir bättre och snabbare, vilket 



 

17 

betyder att lärandet, som inte alltid uppfattas som ett lärande av medarbetaren fortgår 

(Wenger 2009, 2013). Gemenskapen beskriver kvinnorna som väldigt viktig, i alla fall i 

början av sin karriär, för att hitta sig själv som spelutvecklare men också för att skapa en 

trygg miljö omkring sig. Denna del är något som kvinnorna betonar och som påverkar 

deras arbetsglädje och arbetsmoral. Utförandet är ständigt utvecklande då nya motorer, 

plattformar och projekt ständigt är i rörelse. Genom Wengers (2009, 2013) fyra 

nyckelbegrepp sker ett lärande som fördjupas eftersom och det går i en cirkelrörelse eller 

loop eftersom när ett lärande skett kan det utvecklas och breddas ytterligare. Kvinnorna 

nämner att de alltid lär sig saker och att de nog aldrig kommer se sig som fulländade, 

eftersom industrin hela tiden utmanas av konkurrensen och kapaciteten i datorer och tv-

spelskonsoller.  

Arbetsplatsens roll i lärandet 

Kvinnorna var överens om att gemenskapen på arbetsplatsen överlag var väldigt bra. 

Flera av respondenterna berättade att de umgicks med sina kollegor även privat, vilket 

var extra tydligt från de kvinnor som rekryterats från andra länder. 

På små företag var det tydligare att kvinnorna hade mer inflytande och att deras åsikter 

räknades, medan de lättare kände sig överkörda i de större företagen.  

En del av respondenterna hade erfarenheter ifrån olika typer av spelföretag där de nämnde 

att spelets målgrupp påverkade arbetsklimatet. Vid en smalare målgrupp var den manliga 

jargongen mer dominerande och där fick kvinnorna ta för sig mer och våga ta plats för att 

hävda sig. I jämförelse med mobilsspelsföretag där fler kvinnor arbetar och där 

målgruppen är bredare, var arbetsklimatet mer harmoniskt och inte lika tufft. Några av de 

intervjuade kvinnorna nämnde att de valt att byta spelföretag för att de upplevt att de inte 

passar in i arbetsgruppen på grund utav sitt kön, något som Dataspelsbranschen (2018a) 

också nämner i sin artikel. Dataspelsbranschen (2018a) menar att kvinnornas 

kompetenser inte tagits om hand på bästa sätt och att kvinnorna mått dåligt i den rådande 

arbetsmiljön, något som också framkommer i intervjuerna med kvinnorna.  

 

Erfarenhet av att vara kvinna i en mansdominerad bransch 

Allt fler kvinnor söker sig till spelindustrin vilket också syns i dataspelsbranschens (2017) 

statistik. Spridningen på var kvinnorna söker sig verkar ha stor betydelse och målgruppen 

av spelen ett strategiskt val.  

Enligt Dataspelsbranschen (2017) är det idag de största mobilspelsföretagen som anställer 

flest kvinnor. Genom att erbjuda branschövergripande roller, där fler arbetsområden 

inkluderas, lockar spelföretagen till sig fler kvinnor då färre män besitter denna typ av 

tjänster inom industrin. I introduktionen nämner jag att det enligt Statistiska Centralbyrån 

(2017) domineras av kvinnor inom ekonomi och andra kontorsbefattningar generellt på 

arbetsmarknaden i Sverige. Genom att erbjuda kvinnorna en position där relaterade yrken 

eller ansvarsområden också inkluderas i arbetsuppgiften tolkar jag det som att kvinnor 

önskar ett högre ansvar som männen inte vill fokusera på. De intervjuade kvinnorna med 

längre erfarenhet och högre positioner inom företagen visar på en tryggare och 

självklarare känsla i arbetsgruppen där deras fulla kompetens utnyttjas.  
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Undantagslöst nämner alla kvinnorna att deras största fördel inom spelbranschen är att de 

är kvinnor vid en nyanställning. Med andra ord tror sig alla kvinnor i studien att de 

kvoterats in i företaget, inte för att deras kompetenser är bättre eller likvärdiga någon 

medsökande eller manlig kollega, utan för att de är kvinnor. Samtidigt anser kvinnorna 

att deras avvikande kompetenser inte tillvaratas vilket enligt Widell och Mlekov (2013) 

inte leder till en mångkulturell arbetsplats, eftersom kvinnorna istället anpassar sig efter 

den inarbetade homogena stukturen som företaget har. I statistken har företaget en bättre 

mångfald men den uttnyttjas in på bästa sätt. Att kvinnorna ser kvoteringen som enda 

fördel visar på en osäkerhet gällande deras kunskaper och expertis. De tror inte tillräckligt 

mycket på sina egna kvalitéer i jämförelse med männen, vilket skulle kunna härledas till 

Connell och Pearse (2015) kritik som de riktar i sin bok Om Genus. Enligt invanda, 

sociala normer har kvinnorna med sig att de ska vara lojala, duktiga, noggranna och 

ödmjuka gentemot männen vilket kvinnorna indikerar när de i intervjuerna nämner att 

deras idéer ofta blir någon annans (en mans) förslag vid nya projekt. När det istället rör 

sig om lärandet och kommunikationen med kollegorna upplever ingen att det är någon 

skillnad mellan könen. Könet är alltså inte det som avgör vem de rådfrågar, utan de söker 

den rätta kompetensen direkt. Detta beskriver Wahl et al. (2011) genom Kvande och 

Rasmussens forskning gällande hierarkiska organisationer och nätverksorganisationer. 

Kvinnorna nämner att deras idéer vid nya projekt inte lyssnas på eller tas emot förrän en 

manlig kollega tar över idéen och gör en till sin egen. Detta skulle indikera att 

spelbranschen är en hierarkisk organisation där mannen har en högre rang, men motsägs 

av kvinnorna själva. Respondenterna återkommer ofta till att de inte känner sig uteslutna 

ur sin arbetsgrupp och de känner att de kan rådfråga vem de vill och även att de hjälper 

andra, oavsett kön. Det talar för att spelindustrin ändå lutar åt att vara en 

nätverksorganisation där kompetens och erfarenheter går före något annat (Wahl et al. 

2011).  

I en av intervjuerna nämner en kvinna att det idag, jämfört med för drygt 10 år sedan, har 

skett en förändring gällande personlighetstyper inom spelindustrin. Hon menar att alltfler 

kvinnor väljer att bli spelutvecklare och tror att spelens variation på marknaden 

stimulerade till detta. Ändå nämner många kvinnor att det är en bra egenskap att vara 

hårdhudad och självsäker. Måste det vara så? I dagens samhälle vet vi ju bättre, att det 

finns flera olika personlighetstyper som alla tillför något till organisationen.  

Fler kvinnor söker sig till mobilspelsutveckling där målgruppen är bredare 

(Dataspelsbranschen 2017). Detta skulle kunna vara det som Norris (2004) syftade till i 

sin artikel. Norris menade att stereotypa maskulina spel med mycket våld och sexism inte 

tilltalade kvinnor och således inte heller motiverade dem till att söka sig dit yrkesmässigt. 

Även om Norris (2004) har lite provocerande utlåtande gällande vad som är medfött eller 

ej så nämner ändå respondenterna att den manliga jargongen inte tilltalar dem och därför 

får dem att söka sig till andra arbetsplatser. Spelutvecklingen har lyckats fånga upp 

kvinnor som vill spela spel, även om det inte bara är pussel, och har lyssnat på sina kunder 

och deras efterfrågan. Fler kvinnor har sökt sig till branschen och varje år ökar antalet 

spelutvecklare i Sverige, både män och kvinnor (Dataspelsbranschen, 2017). Trots detta 

visar den här studien att spelindustrin har en utvecklingspotential gällande sociala normer 

och genusskillnader. 

Inom spelindustrin är nätverket en förutsättning för att arbetet ska kunna fungera och 

projekten kunna slutföras även om respondenterna nämner och indikerar att det finns en 

hierarki i de större spelföretagen. Kvinnorna som intervjuades nämner att de har svårt att 
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ta för sig vid uppstart av projekt och när det görs tar någon manlig kollega åt sig äran. 

Inflytandet kom med erfarenheten i branschen vilket också betyder att kvinnorna har fått 

en ökad kunskap och bättre självförtroende. Kvinnornas kompetenser värderas vilket 

ändå talar för att spelindustrin är en nätverksorganisation (Wahl et al. 2011). 

Enligt Devanna (1978) och Kanter (1977) skulle detta kunna påverka kvinnornas strävan 

att nå högre i organisationen just för att motståndet och orken att strida för sig själv inte 

längre finns kvar. Forskningen som gjordes för över 40 år sedan har i denna typ av 

mansdominerad arbetsplats fortfarande relevans vilket visar att vi måste fortsätta att 

arbeta på de sociala skillnaderna och genusrelaterade egenskaper som samhället har 

format åt oss (Connell och Pearse 2015). 

I Rosabeth Moss Kanters (1977) forskning nämner hon kvinnors förmåga att se till 

relationer och gemenskapen på arbetsplatsen, något som kvinnorna jag pratat med även 

nämnde under intervjuerna. Någon kvinna upplevde även att hon hade en funktion som 

”mamma i arbetsgruppen”, där manliga kollegor sökte sig till henne gällande 

missförstånd och konflikter med andra kollegor där hennes råd och stöd uppfattades ha 

en stor betydelse. Detta såg inte kvinnan som något negativt, men sett till Kanters (1977) 

forskning skulle detta kunna vara socialt inlärda normer och värderingar som gör att 

kvinnan känner att det är en del av hennes personlighet. Detta kan härledas till Connell 

och Pearses (2015) genusteori där sociala invanda normer ligger till grund för hur 

kvinnorna på arbetsplatsen uppfattas och tas emot. Egenskaper som kvinnorna automatisk 

tar till sig eller tilldelas just för att det är ett invant mönster från en själv och omgivningen. 

Å andra sidan kan denna typ av relationsskapande medföra en trygghet och ödmjukhet 

gällande hennes position inom företaget som också stärker hennes personliga varumärke.  

När en kvinna berättade om situationer där hennes åsikter varit av intresse för att hon är 

kvinna, började jag genast tänka på de sociala normer och genusskillnader som Connell 

och Pearse (2015) beskriver som föråldrade då våra intressen och personligheter inte ska 

identifieras med vårt kön utan istället för den unika individ vi är. Denna typ av kommentar 

visar att Kanter (1976) fortfarande har aktuella argument gällande normer och värderingar 

i mansdominerade yrken. Här menar förhoppningsvis varken kunden eller ledningen 

något illa, utan de har även invanda sociala normer som de förhåller sig till. Detta är ändå 

inte försvarbart eftersom könet inte definierar vilka personliga egenskaper man besitter. 

Detta innebär att bara för att man är kvinna behöver det inte betyda att man har samma 

intressen och värderingar som andra kvinnor i samhället. Det är en förminskande 

kommentar som kräver en tankeverksamhet och ett förändringsarbete gällande företagets 

värderingar och normer (Widell och Mlekov 2013). 

För att öka mångfalden på en arbetsplats bör ledningen aktivt arbeta för detta (Widell och 

Mlekow 2013) vilket Dataspelsbranschen (2018) i sitt samarbete med utbildningarna gör. 

Väl på arbetsplatserna är det viktigt att denna typ av engagemang vidhålls eftersom målet 

måste vara att kvinnorna ska trivas och vilja stanna och utvecklas på arbetsplatsen och 

inte byta arbetsplats efter ett tag. Kvinnorna som har arbetat på företag med en smal 

målgrupp berättar upprepande gånger om hur de valt att byta arbetsplats på grund av den 

jargong och sociala skillnader som finns på dessa arbetsplatser. Här har ledningen ett 

ansvar att se till så att företagets anställda förhåller sig till den målbild som finns på 

företaget för denna typ av frågor, och finns det inga tydliga regler och normer bör det 

tillsammans med de anställda tas fram (Widell och Mlekow 2013). 
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Inflytande 

Beroende på hur lång erfarenhet kvinnorna hade inom företaget märktes tydliga skillnader 

gällande auktoritet inom organisationen men också gentemot mig som forskare. 

Kvinnorna med lång erfarenhet och högre ansvar hade bra självförtroende och upplevde 

sällan att de inte hade inflytande gällande nya projekt och produktionen i sig. De 

utstrålade en självklarhet i alla svaren vilket skilde sig från de kvinnor som endast 

arbetade i produktionen och där deras erfarenhet var kortare. Deras självförtroende i 

branschen och deras upplevelser och erfarenheter gällande arbetsklimatet överensstämde 

inte med de erfarenheter som kvinnorna med fler år bakom sig i industrin hade. Detta 

hade en tydlig koppling till kvinnornas inflytande på arbetsplatsen där låg erfarenhet 

innebar lite inflytande. Detta skulle kunna förklaras med att med tiden har kvinnorna 

samlat på sig erfarenheter som gör att de lättare kan förstå hur systemen fungerar och hur 

man ska ta sig an en uppgift. I de fall där kvinnorna berättar att de kommit med nya idéer 

till projekt som ignorerats för att efter en stund tas upp av en manlig kollega, signalerar 

att det inte enbart beror på erfarenheter utan också vilket kön man har. Den tuffa 

arbetsmoralen som flertalet av de intervjuade kvinnorna berättar om påverkar deras 

känsla och trygghet gällande sin position och tillhörighet på arbetsplatsen. Styhre et al. 

(2016) nämner denna typ av problematik i sin forskning där de menar att denna typ av 

diskriminering eller exkludering av individer och kvinnor hämmar spelbranschens 

utveckling vilket borde ligga i ledningens intresse. Att en organisation som Diversi (2018) 

finns indikerar att det finns ett problem gällande mångfalden och minoritetsgrupper inom 

spelindustrin, inte bara gällande kvinnor. Om ledningen tar till sig denna information och 

verkligen gör något åt saker skulle det gynna företaget då en tryggare personal arbetar 

mer effektivt (Styhre et al. 2016). 

Det informella kollegiala lärandet på arbetsplatsen 

Det informella kollegiala lärandet är det lärande som ständigt pågår mellan kollegor 

gällande utbyte av erfarenheter och idéer. Detta lärande sker utan att medarbetarna ser det 

som ett lärande, utan de ser det mer som en del av deras arbetsuppgift och deras sätt att 

arbeta på men ger positiva konsekvenser för företaget (Bernadette et al. 2012). Genom 

olika uppgifter och svårigheter som dyker upp utvecklar de sig själva och sina förmågor 

(Wenger 2009, 2013; Bernadette et al. 2012). Respondenterna svarade på frågan om 

lärandet på arbetsplatsen att kommunikationen var väldigt viktig. De återkom även till 

denna slutsats när frågan istället var vad som utvecklar dem på arbetsplatsen. Genom en 

kommunikation med sina kollegor delger de varandra tips och idéer för att lättare utföra 

sina arbetsuppgifter där de gemensamma målen är tydliga: att leverera en bra produkt. I 

själva produktionen och utförandet av arbetet märker kvinnorna inte av några skillnader 

på grund utav könet. Kompetenser delas mellan medarbetarna då slutproduktens kvalité 

betyder mycket för alla som varit med under processen.  

Respondenterna nämner sin egen arbetsmoral där de är noga med att slutföra sina 

uppgifter i tid och leverera det som de blivit tillsagda. En del kvinnor menar att de är mer 

noggranna än männen, för att visa vad de går för, men att de inte vågar testa på nya saker 

i lika hög utsträckning, med rädsla för hur de skulle mottas. Detta menar jag begränsar 

kvinnornas lärande eftersom den okända marken oftast ger bra erfarenheter och nya 

kunskaper. Kunskapen som den enskilde individen är individuell och något som 

medarbetarna själva ansvarar för. Kraven på den egna kompetensen blir därför hög och 
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pressande eftersom att besitta de bästa lösningarna inom spelutvecklingen är en 

förutsättning för att arbeta inom branschen.  

Kvinnorna nämner inte ledarskapet som en källa till ny kunskap och inspiration utan 

betonar att det är kollegor eller forum på internet som förser dem med svar och idéer. 

Detta indikerar att det finns en utvecklingspotential där ett ökat lärande kan ske med stöd 

ifrån en bra ledare.   

SLUTSATS 
I denna studie har jag studerat kollegiala lärandeprocesser inom spelindustrin. 

Medarbetarna strävar ständigt efter att utvecklas och att bli bättre på sitt arbete och nya 

problem tycks alltid dyka upp för att stimulera lärandet. Efter att ha intervjuat åtta kvinnor 

på fem olika arbetsplatser runt om i Sverige så har jag fått fram hur viktig 

kommunikationen kollegorna emellan är och att den är väldigt central i deras arbete och 

utveckling. Det informella lärandet är det som motiverar och för medarbetarna framåt i 

sin karriär. Sällan nämner respondenterna ledarskapet och ledningen som en del av deras 

utveckling och vardag på arbetsplatsen, utan det är deras närmaste kollegor som de 

rådfrågar och tar stöd ifrån. Ledarskapet är sekundärt för tillfället, vilket visar att det finns 

en utvecklingspotential hos företagen som kan leda till ett ökat lärande hos personalen. 

Kvinnorna berättar om en strävan mot samma mål och att tillsammans nå nya kunskaper. 

Beroende på var i organisationen kvinnorna befinner sig upplever jag att det finns en stor 

skillnad gällande trygghetskänsla, inflytande och feedback. Det finns alltså hierarkiska 

skillnader, speciellt i de större organisationerna som påverkar kvinnornas arbetsförmåga 

då kvinnorna med mindre erfarenhet inte tar den plats på arbetsplatsen som deras 

kompetens förtjänar. Kvinnornas berättelser visar att de har en hög arbetsmoral och 

arbetar hårt länge för att få den uppskattning som de strävar efter. Det är först seniorerna 

bland respondenterna som känner sig trygga med vad de kan tillföra till projekten och 

känner att deras arbete uppskattas fullt ut. Känslan att om medarbetarna inte fortsätter att 

utvecklas framåt som industrin kräver påverkar kvinnornas arbetsmoral och 

självförtroende. Har man inte den kompetens som krävs kan man inte vara kvar i 

branschen. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 

 

 

 

 

Information till deltagare i studien 

Genom detta brev tillfrågas du att delta i min studie ”Kollegiala lärprocesser ur ett 

genusperspektiv” där jag vill undersöka det lärandet som uppstår mellan kollegor och 

vilka med- och motgångar som detta lärande bär med sig. Om du väljer att delta i studien 

kommer jag att utföra en telefonintervju tillsammans med dig där jag kommer att fråga 

dig om dina erfarenheter och åsikter gällande lärandet på din arbetsplats.  

Din medverkan i studien är helt frivillig, du har möjlighet att avbryta intervjun och ditt 

deltagande om så önskas. Du behöver inte svara på alla frågor och inte heller ange varför 

du inte vill svara. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn 

kommer att nämnas i studien. Studien utförs endast på din arbetsplats men dina svar 

kommer att behandlas utifrån ett helhetsintryck där dina svar inte kommer kunna ledas 

tillbaka till dig. Möjlighet att ta del av slutresultatet kommer att finnas.  

Jag som utför och ansvarar för studien heter Louise Wåhlin och jag studerar Pedagogik 

på Linnéuniversitetet. Min handledare är Marita Pekkanen.  

För frågor når ni mig på 

Telefonnummer: 0704-953514 eller  

E-mail: louise.wahlin@gmail.com 

Tack på förhand! 
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Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide 
BAKGRUND 

Ålder 

Arbetslivserfarenhet inom spelindustrin 

Utbildning 

LÄRANDE & UTVECKLING 

Hur tycker du att du lär på jobbet? I vilka situationer? 

Vilken roll spelar arbetsgruppen/arbetsplatsen för dig i din vardag på jobbet? (Hur ser 

gemenskapen ut, mötesplatser, after work, privata samtal) 

Vad är utvecklande i ditt arbete? 

Hur gör du om du stöter på problem i en arbetsuppgift, något du inte kan lösa på egen 

hand? 

Om vi talar om lärande och utveckling på jobbet: uppfattar du att det finns några 

skillnader för kvinnor och män, finns det situationer där det är mer eller mindre 

fördelaktigt att vara man eller kvinna på denna mansdominerade arbetsplats? Vad? 

Exempel? 

ARBETSMILJÖ 

Upplever du att du har samma inflytande jämfört med andra kollegor gällande projekt 

och arbetsprocesser? 

 

 

  


