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om en reaktion på det låga 
antalet kvinnliga chefer 
i IT-branschen startade 
medlemsorganisationen 
IT&Telekomföretagen inom 

Almega utvecklingsprogrammet Wo-
mentor för åtta år sedan. Sedan starten 
har kvinnor på ledande positioner i bran-
schen ökat från 25 till 28 procent. Två av 
årets programadepter är Ulrika Jonsson 
och Sara Winqvist, som båda är chefer 
på IT-tjänsteföretaget CGI. Under året 
kommer de att tilldelas varsin mentor 
från ett annat av de medverkande före-
tagen och genomgå en ledarskapsutbild-
ning med fokus på motivation, kommu-
nikation och visionsstyrt ledarskap.

– Det känns jätteroligt att få delta i 
programmet. För mig personligen  
hoppas jag att det hjälper mig utvecklas  
i min ledarroll och att jag utökar mitt 
nätverk med flera nya spännande  
kontakter, säger Ulrika Jonsson,  
konsultchef i Stockholm.

CGI:s mål med Womentor-deltagan-
det är att bli branschens mest attraktiva 
bolag för kvinnor som vill göra karriär 
inom IT, oavsett om det är som ledare  
eller specialist. CGI strävar också efter 
att ha en könsfördelning på ledarnivå 
som minst återspeglar den generella 
könsfördelningen i branschen, det vill 
säga 28 procent. Målet är redan uppnått 
för chefer på lägre nivå och i den svenska 
ledningsgruppen, men CGI arbetar  
aktivt för att kvinnor i ledande positio-
ner ska bli ännu fler. 

– Jag tror att en av orsakerna till 
bristen på kvinnor i vår bransch handlar 
om att vi är dåliga på att lyfta upp hur 
kul det faktiskt är att jobba med IT. Du 
kan göra så otroligt mycket, allt från 
systemutveckling till projektledning, 
försäljning, verksamhetsutveckling och 
ledarskap. Möjligheterna är oändli-

ga, inte minst på CGI som är Sveriges 
största IT-tjänsteföretag, säger Ulrika 
Jonsson.

Sara Winqvist är konsultchef för en 
gruppering i Umeå inom CGI North. 
Hon jobbar aktivt med rekrytering just 
nu och målet är att få en mer jämställd 
könsfördelning på kontoret. Hon är 
dessutom aktiv i ett kvinnligt nätverk 
inom IT.

– Vid vårt senaste event i Umeå inled-
de jag med att påminna om betydelsen av 
att arbeta för jämställdhet. Det är viktigt 
att se till att befintliga kvinnor trivs, 
stannar kvar och utvecklas till goda före-
bilder och att vi därmed kan attrahera 
nya kvinnor till branschen. 

Att jämställdhet och mångfald skapar 
konkurrenskraftiga och lönsamma 
företag är både Sara Winqvist och Ulrika 
Jonsson övertygade om. Och de är stolta 
över att deras arbetsgivare CGI tar  
frågan på så stort allvar. 

– Jämställdhet ger bättre beslut och 
skapar ett starkare varumärke. En bonus 
är att det dessutom blir roligare att 
arbeta i mixade arbetsgrupper. Det är 
viktigt att sprida budskapet att IT är en 
rolig och varierande bransch som passar 
de flesta typer av människor. Vi jobbar 
med kunder från alla möjliga verksam-
heter vilket gör jobbet omväxlande och 
lärorikt, säger Sara Winqvist. n

Svenska IT- och telekombranschen blomstrar, men på jämställdhetsområdet går utvecklingen 
långsammare. Genom Womentor, ett verktyg för att stödja företag som vill öka andelen kvinnliga  

chefer, ska trenden brytas. En av de stolta deltagarna är IT-tjänsteföretaget CGI. 

Ulrika Jonsson och Sara Winqvist (lilla bilden) på 
CGI, som deltar i Womentor. Womentor är ett  
förändringsprogram för företag som långsiktigt 
jobbar för ökad konkurrenskraft och lönsamhet 
genom fokus på ökad jämställdhet. 

DE DELTAR I WOMENTOR 2014:

CGI, som grundades 1976, är en global leverantör av tjänster inom IT och affärspro-
cesser som levererar med hög kvalitet inom business consulting, systemintegration 
och outsourcing. Med 68 000 medarbetare i över 40 länder kan vi vara nära våra 
kunder och anpassa våra team utifrån kundernas behov för att uppnå bästa resultat. 
CGI är branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget. 

Läs mer på www.cgi.se

Womentor jobbar för en jämställd IT- och telekombransch
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jämställdhet – för att det lönar sig

S

NAMN: Sara Winqvist. TITEL: Konsultchef, CGI North. UTBILDNING: Sjuksköterska samt systemvetare från Mittuniversitetet i Sundsvall. NAMN: Ulrika Jonsson. TITEL: Konsultchef inom 
Application Development, affärs- och leveransansvarig för en systemintegrationstjänst på CGI i Stockholm. UTBILDNING: Systemvetare, kandidatexamen, Mitthögskolan i Östersund.

”IT är en rolig och 
varierande bransch 

som passar alla 
möjliga typer av 

människor.”


