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Intro
Nazywam się Ewelina Podrez-Siama.

23 lutego, na potrzeby artykułu przygotowywanego w ramach cyklu #KreujemyZmiany,
stworzyłam ankietę, której celem było zbadanie, czy w branży SEO w Polsce mierzymy się
z problemem dyskryminacji ze względu na płeć.

Dlaczego skupiłam się na branży SEO? Czy uważam jest lepsza lub gorsza od innych?
Absolutnie nie. Głęboko wierzę, że zmiany warto zaczynać od siebie i najbliższego otoczenia.

Jestem Specjalistką SEO od przeszło 11 lat i Przedsiębiorcą. Pracowałam na stanowiskach
specjalistycznych i liderskich w trzech firmach SEO. Obecnie prowadzę agencję marketingu
internetowego oraz zatrudniam i współpracuję ze Specjalistami i Specjalistkami SEO.
Występuję jako prelegentka na eventach SEO. I świadczę usługę SEO dla moich klientów.
To środowisko SEO jest mi najbliższym.

W tym raporcie przedstawiam założenia i wyniki głosowania. Nie jestem badaczem, więc ze
względu na chęć zachowania obiektywności wobec wyników, przedstawiam je wyłącznie w
formie opisanych danych i zależności. Na koniec podaję również link do surowego pliku.
Mam nadzieję, że wyniki ankiety staną się powodem do otwartej dyskusji.

Jeśli natomiast, ponad wyniki ankiety, interesuje Cię moja prywatna opinia na jej temat,
zachęcam Cię do lektury wspomnianego artykułu:
https://morebananas.pl/blog/boimy-sie-rozmawiac-o-dyskryminacji

Opracowanie: Ewelina Podrez-Siama | Fox StrategyZnaczenie płci w branży SEO – raport z ankiety

https://morebananas.pl/blog/boimy-sie-rozmawiac-o-dyskryminacji


Sposób przeprowadzenia ankiety
• Ankieta miała charakter dobrowolny.

• Przeprowadzona została za pomocą Formularzy Google.

• W ankiecie pojawiło się:

• 7 pytań zamkniętych (w tym dwa warunkowe/uzupełniające),

• 3 pytania otwarte (opcjonalne, w tym dwa warunkowe/uzupełniające).

• Odpowiedzi zbierane były w dniach 23-28 lutego 2021.

• Ankieta promowana była w grupach na Facebooku: SEO/SEM Polska,
seowcy, Laski z branży, a także poprzez post na Linkedinie, który doczekał
się szeregu udostępnień od Specjalistów i Specjalistek z branży SEO.

• Przykładowy post informujący o ankiecie przedstawiam obok.
Stał się on powodem licznych dyskusji i kontrargumentacji, w których
osobiście nie brałam udziału, by nie wpływać na wyniki ankiety.

• Oddanych zostało: 186 głosów
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Pytania zamknięte
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PYTANIA: 1,2,3,4,5,7,8



Płeć ankietowanych
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Pytanie:

Płeć

Możliwe odpowiedzi:

• Mężczyzna (99 głosów)

• Kobieta (84 głosy)

• Inna odpowiedź - do samodzielnego 
wypełnienia (3 głosy o prawdopodobnie 
żartobliwym charakterze: copywriter, 
pozycjoner, wahadłowiec)

Łączna liczba głosów:
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Doświadczenie w branży SEO
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Pytanie:

Ile lat pracujesz w branży SEO?

Możliwe odpowiedzi:

• mniej niż 2 lata (14 głosów)
• od 2 do 5 lat (63 głosy)
• od 5 do 8 lat (39 głosów)
• od 8 do 10 lat (15 głosów)
• powyżej 10 lat (42 głosy)
• Nie pracuję w branży SEO, ale mam z nią do czynienia

na co dzień i chcę wziąć udział w ankiecie (12 głosów)
• Inna odpowiedź - do samodzielnego wypełnienia

(1 głos: pracowałam wcześniej w agencji SEO przez 2 lata)

Łączna liczba głosów:
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Dyskryminacja ze względu na płeć
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Pytanie:

Czy uważasz, że w branży SEO mierzymy się
z problemem dyskryminacji ze względu na płeć?

Możliwe odpowiedzi:

• Tak (48 głosów)

• Nie (101 głosów)

• Nie mam pewności (37 głosów)

Łączna liczba głosów:
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Zależność odpowiedzi na pyt. 3 od płci *
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Pytanie:

Czy uważasz, że w branży SEO mierzymy się z problemem dyskryminacji ze względu na płeć?
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* jako, że trzy odpowiedzi oznaczone jako inna płeć miały prawdopodobnie charakter żartobliwy,
pomijam je w tym konkretnym zestawieniu i na kolejnych dwóch stronach 

Łączna liczba odpowiedzi: 99 Łączna liczba odpowiedzi: 84



Podział odpowiedzi na pyt. 3 w zależności od doświadczenia w branży*
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Pytanie:

Czy uważasz, że w branży SEO mierzymy się z problemem dyskryminacji ze względu na płeć?
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* W tym zestawieniu wzięłam pod uwagę wyłącznie osoby pracujące w branży SEO tu i teraz. Nie ma tu odpowiedzi osób współpracujących z branżą.

Łączna liczba głosów: 92 Łączna liczba głosów: 78

W przypadku tego typu podziału ze względu na staż pracy, warto byłoby dokonać ankiety na większej próbie.



Podział procentowy odpowiedzi na pyt. 3 
w danych grupach stażu w branży SEO (w podziale na płeć)
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Pytanie:

Czy uważasz, że w branży SEO mierzymy się z problemem dyskryminacji ze względu na płeć?
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* W tym zestawieniu wzięłam pod uwagę wyłącznie osoby pracujące w branży SEO tu i teraz. Nie ma tu odpowiedzi osób współpracujących z branżą.

W przypadku tego typu podziału ze względu na staż pracy, warto byłoby dokonać ankiety na większej próbie.



Doświadczenie dyskryminacji
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Pytanie:

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś/aś w branży SEO
dyskryminacji ze względu na płeć, która dotyczyła
bezpośrednio CIEBIE?

Możliwe odpowiedzi:

• Tak (41 głosów)

• Nie (136 głosów)

• Nie mam pewności (9 głosów)

Liczba głosów:
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Doświadczenie dyskryminacji
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Warunek:

Odpowiedź pozytywna na pytanie 4. („Tak”)

Pytanie:

Jak często osobiście doświadczałeś / doświadczałaś
dyskryminacji ze względu na płeć w branży SEO?

Możliwe odpowiedzi:
• Nie więcej, niż raz (1 głos)
• Kilka razy w całej karierze (27 głosów)
• Kilka razy do roku (7 głosów)
• Kilka razy w miesiącu (3 głosy)
• Kilka razy w tygodniu (1 głos)
• Inna odpowiedź - do samodzielnego wypełnienia

(1 głos: raz, ale konkretnie :) )
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Łączna liczba głosów: 41, w tym:
39 głosów od kobiet, 1 od mężczyzny i 1 od osoby
o innej, zadeklarowanej płci



Obserwacja dyskryminacji
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Pytanie:

Czy kiedykolwiek w branży SEO byłeś / byłaś

świadkiem dyskryminacji ze względu na płeć?

Możliwe odpowiedzi:

• Tak (59 głosów)

• Nie (121 głosów)

• Inna odpowiedź - do samodzielnego wypełnienia

(6 głosów)*

Liczba głosów:

186
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* Bardziej spójną (w stosunku do pozostałych pytań) odpowiedzią w ankiecie byłoby „Nie mam pewności”. 
W odpowiedziach dowolnych pojawiły się następujące wypowiedzi:  „Jak się widzi samych facetów na występach to suabo :(",„Potem, jak do pracy przyszły kolejne koleżanki, to 
już miały trochę przetarty szlak, więc raczej nie.”, „trudno powiedzieć - kobiety rzadziej interesują się technicznymi aspektami funkcjonowania strony a to jeden z elementów 
które dobry seowiec powinien znać, więc rzadziej się je spotyka na technicznych stanowiskach. Częściej spotyka się kobiety na stanowiskach gdzie pracuje się z contentem i 
tam radzą sobie bardzo dobrze”, „Tylko ze względu na opisany przypadek, ale ciężko oceniać cała branżę przez jedną osobę”, „Wyśmiewanie uczestniczek panelów”, „ze 
względu na brak kompetencji”



Obserwacja dyskryminacji
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Warunek:

Odpowiedź pozytywna na pytanie 8. („Tak”)

Pytanie:

Jak często byłeś/byłaś świadkiem dyskryminacji ze
względu na płeć w branży SEO?

Możliwe odpowiedzi:
• nie więcej, niż raz (10 głosów)
• kilkukrotnie w ciągu całej kariery w branży

(38 głosów)
• kilka razy do roku (11 głosów)
• kilka razy w miesiącu (3 głosy)
• kilka razy w tygodniu (1 głos)
• Inna odpowiedź - do samodzielnego wypełnienia

(2 głosy: „Kiedyś prawie codziennie, dziś wcale. Patrz odpowiedź
na kolejne pytanie.”, „trudno mi to określić, gdyż były to bardzo
niejednoznaczne przypadki; co najmniej 2-3 razy na pewno””
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Łączna liczba głosów: 65, w tym:
23 głosy mężczyzn, 40 głosów kobiet,
2 od osób o innej, zadeklarowanej płci



Pytania otwarte
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PYTANIA: 6,9,10



Doświadczenie dyskryminacji
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Warunek:

Odpowiedź pozytywna na pytanie 4. („Tak”)

Pytanie: 

(Opcjonalnie) Jeśli chcesz, podaj anonimizowany przykład takiej sytuacji. Będę zobowiązana.

Łączna liczba wypowiedzi: 25

6



Doświadczenie dyskryminacji
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"Jednak faceci to się lepiej znają na tym całym SEO i linkowaniu, chociaż wole patrzeć na panią niż na nich"

Boys club - facet wchodzi do biura, podchodzi do każdego kolegi i podaje mu"grabe". Do kobiet rzuca krótkie cześć.

Kiedyś rozpoczęłam pracę w jednym biurze w którym było dużo facetów. W tym samym czasie pracę ze mną rozpoczął jeden chłopak - byliśmy 
na tych samych stanowiskach, mieliśmy podobny poziom doświadczenia, byliśmy specjalistami w naszych dziedzinach. Jak poznawaliśmy ludzi 
w firmie, faceci od razu rzucali się na niego z pytaniami, jak coś zoptymalizować, jak zwiększyć traffic itp. nikt nie próbował nawet rozmawiać ze 
mną - przynajmniej nie na tematy specjalistyczne, bo small talk był spoko. Przez miesiąc musiałam udowadniać że w ogóle się do czegoś 
przydaję, bo nikt nie patrzył na mnie jak na specjalistę, który może im coś od siebie dać. To byli fajni faceci, kulturalni, potem bardzo się 
polubiliśmy. Myślę, że robili to zupełnie nieświadomie i bez jakichkolwiek złych intencji. To wydarzenie pokazało mi, jak silnie mogą nami 
kierować nieuświadomione stereotypy na temat płci. 

Brak wzięcia pod uwagę mojej opinii, ignorowanie jej na forum publicznym
Bycie szkoleniowcem tylko dlatego, że jestem kobietą, a nie za umiejętności. Wyjazd na festiwal seo dlatego że jechała managerka,  więc po 
kosztach byłybyśmy według niej w pokoju. Niższa płacą w porównaniu do kolegów na tym samym stanowisku i rodzaju umowy, pomimo
największych budżetów. 

Dość znany seowiec pisał mi pod każdym postem na grupie dla seowców z pytaniem, że cytat: 'robie chujowe SEO', było to bezpodstawne, 
nigdy wcześniej go nie znałam więc w grę nie wchodziły żadne prywatne animozje ;) w końcu przybrało to taką prostacką i agresywną formę, że 
musiałam go zablokować ;) do dziś nie mam dostępu do grup w których jest adminem, wcześniej widziałam, że przyczepiał się do innych 
kobiet, jego żona też mocno krytykowała kobiety w branży SEO pod postem na dzień kobiet pewnej agencji, więc ewidentnie chodzi o płeć ;) 

Drastyczna różnica wynagrodzenia. Standardem awansu na stanowisko starszego specjalisty było w przypadku mężczyzny - rok doświadczenia 
pracy w firmie. W przypadku kobiety o tych samych lub większych kompetencjach - średnio znacznie powyżej roku, ok. 2 lat. Pierwszeństwo 
awansu mężczyzn względem kobiet. Dyskryminacja także po stronie klientów - mniejsze zaufanie klientów płci męskiej do specjalistki.

Dyskryminacja w wynagrodzeniu



Doświadczenie dyskryminacji
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Firma woli zaplacic wiecej mezczyznie z agencji niz kobiecie z 6-letnim doświadczeniem w seo, mimo ze wyniki sa zajebiste.

Klient powiedział, że nie poda mi danych do GA, bo zapewne i tak KOLEGA będzie za mnie raport analizować. 
Klient poprosił, żeby obsługiwał go FACET, bo jako baba powinnam "gotować bigos"

Lepszego klienta dostawał kolega.

Miałam dyskusję z klientem odnośnie działań, jakie podjęłam. Zasugerował, abym skonsultowała się z kimś innym (podał tutaj imiona dwóch 
mężczyzn, którzy po pierwsze nie są w temacie, po drugie mają inne kompetencje). Ale uważam, ogólnie rzecz ujmując, że spotyka mnie więcej 
dobrych i pozytywnych reakcji, niż przykrych. 

Mniej w przypadku pracodawcy i kolegów z firmy, raczej pracuje tylko z Panami, bardziej że strony klienta i m.in. miałam sytuacje gdzie został 
zmieniony opiekun klienta bo uwaga - według klienta  kobieta nie powinna się zajmować takim serwisem 

Nie dostawałam dobrych umów ponieważ działalność klienta to był „męski temat”

Niedostarczanie mi kompletu informacji, zbywanie mnie, ignorowanie 

OD szefa: wiadomo, ze kobiety zachodza w ciąże i nie zaslugują na równą pensjęm, bo mi się to nie opłaca

Przez pewien czas byłam członkiem teamu, w którym team leader zupełnie mnie pomijał przy ustaleniach wewnętrz-teamowych.

umniejszanie złości, bo "na pewno ma okres" lub "znowu w ciąży jesteś", komentarze odnoszące się do stroju, wyglądu, budowy ciała, zwracanie 
się per "chłopaki" do zespołu, w którym są kobiety (także w komunikacji z klientem), seksistowskie żarty, potwierdzanie moich rekomendacji do 
optymalizacji u kolegów lub wręcz pytanie ich o wytyczne do mojego klienta i przesłanie ich do mnie z hasłem "tak to trzeba zrobić"...

W Agencji, w której pracowałam szef wolał rozmawiac i traktować jako specjalistę kolegę. Mieliśmy podobny poziom wiedzy, tak samo dobre 
efekty dla klientów, ale ja bylam traktowana jako "ta dziewczyna" a on jako specjalista. 



Doświadczenie dyskryminacji
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W pracy z developerami (wdrażanie rekomendacji). Kilka lat temu, niemal każdy developer przez pierwsze miesiące wszystkie moje zalecenia 
nieustannie konfrontował z opinią moich kolegów, nawet tych mniej doświadczonych. Dopiero po jakimś czasie zapracowałam sobie na
wiarygodność i szacunek, który koledzy mieli już na starcie. Plus "miękkie" formy dyskryminacji w stylu niedowierzania: "Dziewczyna zna 
wyrażenia regularne? Niesamowite!" itp.
A, i jeszcze takie wspomnienie sprzed wielu lat: after party po poznańskiej SEOwej imprezie, przy stolikach ja, moja koleżanka z pracy i naście 
panów. Rozmawiają ze sobą i kompletnie ignorują nasze wypowiedzi, mimo że siedzą naprzeciwko. Jakbyśmy oniemiały, albo jakby nas tam nie 
było. Bardzo dziwne doświadczenie.

W trakcie rekrutacji, kiedy przez firmy spytał wyłącznie o to, co chce robić w tak majorly branży, w pierwszej pracy, kiedy szef awansował 
preferencyjnie mężczyzn, podczas obecnej pracy gdzie szef woli zatrudnić zewnętrznego konsuta ta- mężczyznę niż spytać mnie o zdanie 

Woleli rekrutować kobiety, które nie zawsze miały odpowiednia wiedzę/doświadczenie. Sami to mówili (szanuje za szczerość). Smutne :(
Wtrącenia od mężczyzn z sali podczas szkolenia. Bo musieli pokazać, że znają się lepiej, mimo że nie usłyszeli jeszcze całej wypowiedzi. 
Wykluczenie przez mężczyzn z dyskusji o technikaliach. 
Wyśmiewanie, że skoro jestem kobietą, to nie będę rozumiała technicznych zagadnień + mansplaining

Zaproszenie na wydarzenie tylko dlatego, że jestem kobietą [a nie dlatego, że mam doświadczenie, czy coś ciekawego do przekazania]. Jest to 
tym bardziej nieprzyjemne, gdy zrozumiemy jak wiele jest nieprzyjemnych komentarzy ze strony mężczyzn, kiedy porusza się problem
niezapraszania kobiet na wydarzenia branżowe. 
Zostałam poproszona kiedyś o wystąpienie na evencie, bo "brakowało jednej kobiety". 

Jako pracownica firmy na spotkaniu z agencją SEO: SEOwcy z agencji kierowali odpowiedzi na moje pytania do kolegi obok (chociaż ja 
zajmowałam wyższe stanowisko). 

Ale głównie jest to brak wrażliwości naszych kolegów z branży, którzy wrzucają żarty typu "a baba to..." i generalnie naśmiewają się przy piwku z 
płci przeciwnej, a dziewczynę SEOwca traktują jak trochę koślawego jednorożca, którego fajnie poklepać po różowej grzywie, ale może niech już 
patataja dalej, bo nie do końca pasuje.
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Warunek:

Odpowiedź pozytywna na pytanie 7. („Tak”)

Pytanie: 

(Opcjonalnie) Jeśli chcesz, podaj anonimizowany przykład takiej sytuacji. Będę zobowiązana.

Łączna liczba wypowiedzi: 22 
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Agencja w której pracowałam wolała pracować z mężczyznami - nie biorą opieki na dziecko, są bardziej techniczni etc

Brak prelegentek na konfach

Do jednej z agencji, w której pracowałam, zadzwonił potencjalny klient i koniecznie chciał, aby jego serwisem zajął się mężczyzna. Pomimo 
nalegań koleżanki z recepcji, nie ustąpił, ponieważ był przekonany, że mężczyzna ofertę przedstawi mu lepiej.

gorsi klienci, pomijanie przy awansie, lekceważące uwagi.
Jak już pisałam - „czy to nie jest zbyt techniczny temat dla pani ?”

Klient wprost prosił o zmianę opiekuna ze względu na płeć, nie chciał współpracować z kobietą i podważał jej kompetencje (mimo, że miał do 
czynienia z bardzo doświadczonym opiekunem) 

Klient zapytał wprost, czy możemy zmienić mu opiekuna, jedynie dlatego, że była kobietą. Nie miało dla niego znaczenia, że była dobrą 
specjalistką, on chciał mężczyznę, bo twierdził, że lepiej będzie się na tym znał. 

Kobietom jest trudniej osiągać stanowiska team liderskie. Często faworyzowani się w tej materii mężczyźni. To samo jeśli chodzi o dyskusję o 
SEO technicznym - obserwuję, że zdanie mężczyzn często liczy się bardziej. 

Kolejność awansów bazowała zdecydowanie na stażu ale kolejnym kryterium była płeć i było to widać gołym okiem. 

Komentarze na grupach SEO miewają charakter mizoginistyczny 

Mieści się w poprzedniej odpowiedzi. Wielokrotnie byłam świadkiem rozmów o mniejszym wynagrodzeniu i problemach z uzyskaniem awansu. 
Dwie osoby - kobieta i mężczyzna - zostali przyjęci do pracy w mniej więcej tym samym czasie. Chociaż to kobieta była bardziej zdolna, 
mężczyznę awansowano w pierwszej kolejności (mimo wątpliwości co do jego umięjętności). Ona czekała jeszcze 2-3 miesiące.
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Najczęściej spotykam się z dyskryminacją przy rozdysponowaniu projektów pomiędzy członków zespołu. Chłopcy dostają "męskie" tematy, a ja 
"damskie" mimo, że moje wykształcenie i zainsteresowania jewanie nie odpowiadają tym typowo "damskim"

Najczęściej to mansplaining na forach/grupach

niechęc zatrudniania juniora kobiety właśnie z obaw o bycie "niekumatą" technicznie

Nierówna rekrutacja. Faworyzowanie kobiet

Podczas [nazwa wydarzenia] panie są często wyśmiwane przez seowców widzów

Pytanie na kilkuosobowym czacie służbowym, zadane kobiecie przez mężczyznę - "A co Ty taka niemrawa i fochliwa jesteś. Okres masz?" 

W pewnej agencji na T, w której pracowałem było to nagminne.
W innej dużej polskiej firmie na A nie zauważyłem tego w ogóle. W obecnej dużej zagranicznej również nie widzę takich zachowań.

Większość komunikacji na grupach facebookowych powiązanych z SEO dosyć mocno dyskryminuje kobiety 

wysmiewanie kobiet, że częściej chodzą dop łazienki w TE dni

Założenie z góry, że kobiety są "mniej techniczne". Dłuższa ścieżka awansu.

Zapraszanie na wydarzenia branżowe wyłącznie mężczyzn, pomijanie kobiet w tematach, które bardzo mocno je dotyczą, albo w której są 
ekspertkami. Stereotypowe podejście do branży (na zasadzie: kobieta nie zna się tak dobrze na technikaliach, jak mężczyzna) i tworzenie 
własnych, wewnętrznych, męskich grup wsparcia (i poleceń).
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Pytanie: 

Jeśli masz chwilę, napisz trochę więcej.  Z jakich powodów uważasz, że mierzymy / nie mierzymy się z problemem 
dyskryminacji ze względu na płeć w branży SEO? Podaj konkretne (lecz anonimizowane) doświadczenia i sytuacje.

Łączna liczba wypowiedzi: 91 

Zmiany redakcyjne mające na celu anonimizację głosu oznaczone zostały w [ ].

2 wypowiedzi zostały usunięte na prośbę autorów.
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1. pytanie o zdanie w różnych kwestiach tylko męskich członków zespołu SEO, 2. dawanie projektów mniej ambitnych kobietom

Bez generalizowania, ale większa część kadry kierowniczej i właścicieli biznesów branży SEO to mężczyźni w średnim wieku zwykle o 
podobnych zainteresowaniach i konserwatywnych poglądach. Wydaje mi się, że kobietom trudniej jest się wśród nich odnaleźć i zrobić 
odpowiednie wrażenie.

Bezpośrednio nie spotkałam się  z dyskryminacją, ale zastanawiam się dlaczego więcej jest prelegentów niż prelegentek w wydarzeniach SEO. z 
drugiej strony może to wynikać z tego, że kobiety nie mają takiej śmiałości wypowiadania się o SEO, bo cały czas mamy poczucie, że jest nas 
mało. Trudno mi to wyjaśnić ,ale trend taki widzę. 

Brakuje odpowiedniej kultury pracy, która pozwalałaby na wykonywanie zadań w atmosferze wzajemnego szacunku. Pokutują również
stereotypy, związane z płcią, co znacznie bardziej widoczne jest w w przypadku kobiet, jednak dotyczy również i mężczyzn. Problemem jest też 
brak zdecydowanej reakcji ze strony innych współpracowników i przełożonych.

Branża SEO jest zdominowana przez mężczyzn, co może sprzyjać dyskryminacji. 

Ciężko się z tym mierzyć w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Jest obawa o utratę szacunku i przyklejenie łatki - ryzyko bycia 
zlekceważonym lub wyśmianym. Dyskryminacja kobiet jest tematem tabu w wielu środowiskach, a nawet między samymi kobietami. Nie ma 
oficjalnych organizacji w wielu firmach, które dbałyby o równouprawnienie. Być może blisko zżyte współpracowniczki rozmawiają ze sobą na te 
tematy, ale nie ma za dużej wspólnoty ze wszystkimi pracowniczkami - co sprawia że większość kobiet czuje się z tym samotnie. Pojawia się 
wrażenie, że będzie się walczyło przeciwko wszystkim.

Duży wpływ wg mnie ma tło z jakiego często do SEO przychodzą kobiety (copywriting) a z jakiego mężczyźni (wannabe programiści).
Wszelkie branżowe grupki gdzie faceci klepią się po pleckach i tworzą toksyczne środowisko nie sprzyja łamaniu stereotypów.

Dyskryminacja nie dotyczyła mnie bezpośrednio i nie odczuwałam, że jestem niepoważnie traktowana ze względu na płeć, ale zdarzało mi się 
słyszeć komentarze w stosunku do kobiet nie pracujących jako specjalistka SEO (np. odnośnie zdjęć na konferencji marketingowej "im starsza, 
tym bardziej odpicowane zdjęcia" / po rozmowie z head of marketing (kobieta) "bo Pani X musi sobie jako kobieta pogadać) 
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Faktem jest, że kobiety częściej obawiają się specjalizacji dot. technicznych aspektów SEO, ale nie widzę na tym polu żadnej dyskryminacji. Jeszcze 5 lat temu 
w naszej agencji dominowali mężczyźni, obecnie jest 50:50 a powoli nawet tworzy się przewaga kobiet. 

Generalnie nie uważam, aby w naszej branży było widać dyskryminację ze względu na płeć. Wręcz przeciwnie - podczas współpracy z niektórymi klientami 
mam wrażenie, że doceniają pracę z kobietami ze względu na naszą dbałość o szczegóły i ambicje wykonania pracy z naciskiem na jakość. Mimo wszystko 
mam za sobą ten jeden jedyny przypadek dyskryminacji, który zadecydował o mojej rezygnacji z pracy w jednej z firm. 

Głównie stereotypy i uprzedzenia, wynikające z tego, że "męska" branża żyje trochę w swoim hermetycznym środowisku. Bardzo ciężko jest się przez nie 
przebić, nie obawiając się komentarzy lub automatycznego wykluczenia. Ostatecznie więc kobieta (zwłaszcza jeśli jest nowa w branży) czuje się trochę jak 
owieczka wystawiona na rzeź. Pod mianem "rzezi" mam na myśli negatywne komentarze lub ostrzał krytyki. W rezultacie więc rezygnuje z wystąpień, jedynie 
podsycając te stereotypy. Wierzę, że dlatego tak mało "świeżych" nazwisk pojawia się na wydarzeniach związanych z SEO. 

ignorowanie rad specjalisty przez klienta, bo "z babą nie będzie rozmawiał", podważanie kompetencji kobiety-specjalistki przez dział IT, niższe wynagrodzenie 
dla kobiety na tym samym stanowisku, zachowania w samym środowisku (seksistowskie żarciki np na facebookowych grupach seo, gdzie atmosfera jest jak w 
chłopięcej szatni), ocena kandydatki do pracy na podstawie płci (bo z nią się piwa nie napijemy)

Jeśli ktoś bardzo chce, to będzie działał przeciwko innym. Wśród swoich znajomych z SEO zauważyłem, że stale liczy się WIEDZA ; )

kobieta ma ogarniać content a facet techniczne seo

Licza sie kompetencje :)

Liczy się tu wiedza i umiejętność jej wdrożenia, a nie płeć. Mam wrażenie, że problem został wyciągnięty na górę przez kogoś kto jest technicznie (SEO) 
prawdopodobnie nienajlepszy (słaby?) i może uważać, że to dlatego, że jest czarny(a). Dajcie spokój i weźcie się do roboty. Tyle i aż tyle.

Mam wrażenie, ze dużo na plus zmieniło się przez ostatnie kilka lat, wcześniej ta branża była mocno zdominowana przez mężczyzn. Rzecz tylko w tym, że skoro 
to zmiana ostatnich kilku lat, to przekłada się na odsetek kobiet wśród "weteranów", co z kolei przy konferencjach tworzy zupełnie osobne problemy przy 
doborze osób do prelekcji. Ale osobna rzecz, że mam też wrażenie, ze w branży SEO jest stosunkowo duży procent osób o poglądach otwartych - co zresztą 
widac i po tym, że coraz częściej pojawiają się prelegentki, a i publika na Festiwalu SEO i SemKRK jest koedukacyjna.

Mam wrażenie, że kobiety mogą mniej zarabiać niż mężczyźni na stanowiskach związanych z SEO, ponieważ mężczyźni zwyczajnie często są pewniejsi siebie i 
mają wrodzoną łatwość negocjacji.
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Mimo tego, że jak wszyscy dostrzegam brak parytetu w branży SEO, nigdy nie byłam ani świadkiem, ani uczestnikiem sytuacji, w której ja lub inna kobieta 
doświadczyły dyskryminacji. 

Moim zdaniem ten problem w branży nie istnieje. Sama branża jest silnie nadreprezentowana przez mężczyzn, ale nie wynika to moim zdaniem z 
dyskryminacji, a zainteresowania tematem. Na forach dot. SEO (gdzie lata temu większość zaczynała przygodę z branżą) może zarejestrować się każdy, ale w 
zdecydowanej większości to mężczyźni.
Być może "sprzężeniem zwrotnym" nasycenie branży męską częścią zbudowało jakąś niechęć ze strony kobiet, ale też dla kontrastu należy przypomnieć, że 
jedną z najpopularniejszych i rozpoznawalnych osób w SEO - w pierwszych latach rozwoju tej branży - była kobieta.
W skali światowej spotykałem się z komentarzami, że np. na danej konferencji SEO w roli prelegentów wystąpiło zbyt mało kobiet i że to jest problem. Uważam 
go za mocno wydumany, gdyż ludzie przyjeżdżają na konferencje SEO po wiedzę, kontakty i może show na scenie, co jest niezależne od płci.  

Moim zdaniem w dużej mierze wynika to z osoby kierownika/prezesa/szefa - z jego doświadczeń, kompleksów i spojrzenia na świat.
Może nie trafiłam do takiego towarzystwa przez 10 lat pracy w 6 firmach i uważam, że to szukanie problemu na siłę. 

Może to zależy od środowiska pracy, ale choć oczywiście pod względem jakichś tarć w zespole jest u nas różnie, to jednak nasz zespół jest w chwili obecnej 
niemal całkowicie sfeminizowany. Obecnie jednym mężczyzną w dziale jest manager projektu :) Tak się składa, że rzeczywiście stanowiska kierownicze w 
firmie pełnią sami mężczyźni, ale widzę to tak, że naprawdę przemawia za tym doświadczenie, bo wiem że droga awansu zawodowego nie jest przede mną 
jako kobietą zamknięta.
Kiedy te proporcje w zespole były bardziej równomiernie rozłożone, nie odczuwałam ze strony kolegów żadnej dyskryminacji ze względu na płeć -
rozstrzygające zawsze było doświadczenie i umiejętności.
Jeśli chodzi o jakieś różnicowanie pod względem płci to myślę, że jest to ogólniejszy problem niż naszej branży, np. przewaga mężczyzn w firmie sprawia, że 
nieraz integracje były nieco bardziej pod nich zorganizowane, przez co żeńska część (wtedy mniej liczna) się raczej wykruszała z listy chętnych na dany wyjazd 
czy wyjście.
Nie miałam też ze strony firmy (zarządzanej przez mężczyzn) problemów jako kobieta wracająca do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym ze 
stopniowym wdrożeniem się w pracę czy pewnym okresem ochronnym i wyrozumiałością wobec i konieczności odświeżenia wiedzy i umiejętności po dłuższej 
przerwie od pracy.
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Myślę, że branża SEO nie cechuje się pod tym względem niczym specjalnym. Faktem jest, że specjalistek jest mniej. Z czego to wynika? Nie wiem. Dostaje CV 
od kandydatów obu płci. Wśród kobiet przeważają zwykle kompetencje miękkie, związane z pisaniem i komunikacją itp. CV mężczyzn częściej (chociaż to 
oczywiście tylko moja indywidualna perspektywa) są bogatsze w kompetencje techniczne, a także bardzo często - własne projekty (niezwykle ważne w tej 
branży). Myślę, że to może przekładać się na brak kobiet na wysokich stanowiskach, bo praca z contentem zwykle nie pozwala wspinać się wysoko po 
szczeblach kariery. Umiejętność zarządzania strategią rozwoju serwisów, audytowania, konsultowania projektów w oparciu o dane - to wszystko jest niezbędne, 
aby być samodzielnym specjalistą, managerem lub ekspertem w agencji czy też in-house. Jeśli kobiety będą w większym stopniu budowały te kompetencje, to 
będą lepiej widoczne w branży. Dodam jeszcze, że zatrudniam i zatrudniałem kobiety na różnych stanowiskach - od analityczek i audytorek po copywriterki, 
specjalistki social media.
Myślę, że głównym powodem jest fakt, że nas dziewczyn jest po prostu w branży mniej. Ostatnio wybijamy się trochę bardziej i udowadniamy, że mamy coś 
ciekawego do powiedzenia, ale to wciąż bardzo świeża sprawa. Nie uważam żeby branża SEO była z gruntu zła, czy zepsuta, wręcz przeciwnie. Każda zmiana 
potrzebuje po prostu trochę czasu. Moje własne doświadczenia, które postrzegam jako dyskryminację, nie wynikały nigdy ze złych intencji (a przynajmniej tak 
mi się wydaje), a raczej z braku przemyślenia sytuacji, zrozumienia jak to może zostać odebrane po drugiej stronie. 
Myślę, że to rak który toczy wiele branż. Mężczyźni są postrzegani jako bardziej techniczni, a kobiety jako słodkie, ciche istoty które w świecie algorytmów 
Google są przez przypadek.

Działam w SEO copywritingu, dostarczam merytorycznych treści dla agencji jak i moich klientów prywatnych. Jeżeli jest to temat stricte techniczny, ZAWSZE 
jestem podpisywana jako mężczyzna. 

Zdarzało mi się zostać protekcjonalnie potraktowaną, gdy ktoś dowiedział się, ze narajony mu przez kogoś copywriter który napisał o spawaniu TIGiem jest 
kobietą. 

Najbardziej "znani w branży" to mężczyźni, ale nigdy nie doświadczyłam, żeby ktoś dyskryminował tu kobiety. Jak są jakieś wydarzenia branżowe to prelegenci 
są obu płci. W mojej firmie 70% osób to właśnie kobiety (w tym team leaderka i dwie seniorki. Specjalistek jest 7, a specjalistów 2. Head of SEO to mężczyzna) i u 
nas to już w ogóle nie spotkałam się z żadną dyskryminacją. Chyba tylko raz lub dwa razy w życiu spotkałam się z szowinistycznym klientem, który umniejszał 
mojej wiedzy, bo jestem kobietą, a lepiej traktował mojego przełożonego. Więc przynajmniej z mojego punktu widzenia nie ma takiego problemu.
Najbardziej zauważyłam to w wynagrodzeniu. Wykonywanie tej samej pracy przez inną płeć za mniejsze pieniądze mimo kontaktu/wymianie informacji z 
pracodawcą nie jest przyjemne i jest to dyskryminacja.
Narzekanie na nieobecność / planowaną nieobecność ze względu na ciążę. 
Narzekanie na zachowania u kobiet, które u mężczyzn nie powodowały żadnych komentarzy (asertywność, własne zdanie, wymaganie realizacji zadania, 
oczekiwanie dotrzymywania terminów). 
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Nie doświadczyłem dyskryminacji ze strony kobiet ani też nie zauważyłem, by kobiety z branży SEO były jakkolwiek dyskryminowane. Mamy świetne 
specjalistki w Polsce, których jest coraz więcej i coraz częściej "zabierają głos" na konferencjach czy webinarach. Oby tak dalej!

nie liczy się płeć a wiedza i umiejętności

Nie ma dyskryminacji w firmach natomiast poprzez specyficzne poczucie humoru, sarkazm, hejt moim zdaniem kobiety słabiej identyfikują się z branżą i nie 
chcą brać udziału w dyskusjach na grupach itp. szkoda, że tak to wygląda przez dosłownie kilka osób.... 

Nie ma tego problemu, zatrudniam w agencji SEO więcej kobiet niż mężczyzn.

Nie mierzymy się z problemem dyskryminacji ze względu na płeć w branży SEO w stopniu, w którym jakkolwiek problem ten wyróżniałby akurat tę branżę. Za 
to widzę problem tworzenia obozów damskich i meskich.

Nie mierzymy się z problemem dyskryminacji. Algorytm wyszukiwarek nie pyta o płeć tylko o analizuje efekt pracy i wynagradza dobrze robione SEO. To chyba 
jedna z niewielu branż, która może być tak odporna na potencjalną dyskryminację.

Nie mierzymy się. Przypadki gdzie występują takie przypadku są bardzo indywidualne i nie należy brać to jako ogółu. Znam masę kobiet specjalistek SEO, które 
są bardzo dobre w tym co robią. Widziałem w wielu firmach bardzo dobrze traktowali kobiety i mężczyzn też :) Za to doszukiwanie się wszędzie dyskryminacji 
ze względu na płeć jest po prostu stwarzaniem problemu, bo tu już nie chodzi o równość płci tylko równość wyników :)
nie mierzymy, bo do SEO nie wkroczyło jeszcze lewactwo, tylko mamy na szczęście zasady rynkowe, nie regulowane żadnymi ustawami. Każdy ma takie same 
szanse. 

Nie spotkałem się z sytuacją w seo , w której płeć miałaby jakiekolwiek znaczenie. Nie ma jakiejś nadreprezentacji którejś z płci, zarówno wśród pracowników, 
jak i ekspertów. 

nie spotkałem się z takim problemem

Nie tylko branża SEO jest typowo męska. Dotyczy to również całego IT. Gdzie kobiety traktowane są obcesowo. Wystarczy poczytać jak mężczyźni oceniają 
[nazwisko] albo [nazwisko] - obie dziewczyny robią dużo w celu popularyzacji wiedzy o WP w Polsce. 

Nie widzę takiego problemu - ale patrzę na własne podwórko - np mamy bardzo jasny model rekrutacji i płeć nie ma tam najmniejszego znaczenia i nigdy nie 
miała. Mam wrażenie, że branża SEO od zawsze przyciągała facetów a znów Ads było dużo kobiet ale to tak patrząc ilościowo. W sumie mam wrażenie, że 
znam więcej dobrych specjalistek od copy niż specjalistów. 
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Nie widziałem żadnych negatywnych sytuacji. Współpracuje tak z kobietami jak i mężczyznami w branży i jak wszędzie są lepsi i gorsi ludzie, szanujmy się 
wszyscy i będzie dobrze 🙂
Nie zaobserowalem żadnych takich przejawów. Zawsze w moim otoczeniu liczyły się kompetencję. Oczywiście występuje dysproporcja i mniej kobiet pracuje w 
SEO, czy pojawia się w rekrutacjach, ale wydaje mi się, że wynika to po prostu ze statystyki i liczebności kobiet w tej branży vs mężczyzn, a nie z objawów 
dyskryminacji. Pracowałem ze świetnymi zarówno specjalistkami jak i specjalistami. Klienci i współpracownicy zawsze też zwracali uwagę na kompetencje i 
wyniki.
Niektórzy koledzy z branży uważają, że kobiety nie za bardzo znają się seo - coś tam usłyszały, ale nie umieją tego w 100%. Dodatkowo zdarza się, że również 
klienci są uprzedzeni do kobiet w seo.
Nigdy nie spotkałem problemu dyskryminacji w branży SEO. 
Nigdy nie widziałam ani nie słyszałam żeby kobiety pracujące w branży SEO były traktowane inaczej niż mężczyźni. W mojej firmie traktowanie ludzi zespołu 
SEO jest zależne tylko i wyłącznie od kompetencji i charakteru danej osoby.
Nigdy nie zauważyłem sytuacji, aby którakolwiek z płci była w jakikolwiek sposób dyskryminowana. Mam tu na myśli wystąpienia, case study, osiąganie 
zamierzonych efektów.
niski próg wejścia w branżę seo, oraz mała ilość zasobów na zarządzanie zespołem/szkolenia
Niższa płaca pomimo większych obowiązków. Oferta podwyżki jeśli mimo dużych budżetów wezmę drugi etat - office managera.
O swoich doświadczeniach piszę z perspektywy branży SEO i PPC - pod pewnymi względami to jedna branża, jedno środowisko ;) 
Ostatnie 5 lat pracowałem w zespołach, gdzie kobiety stanowiły co najmniej 50% składu,. Zarówno kobiety jak i mężczyźni zarabiali tyle samo per konkretne 
stanowisko, zajmowali na równi stanowiska kierownicze. Każdy odnosił się do siebie z szacunkiem. Wiedza, doświadczenie, pomysły były doceniane w obu 
grupach
Owszem, miałam obawy, że będzie pojawiać się dyskryminacja. Bo to branża zdominowana przez mężczyzn. W oczach klientów mam wrażenie, że początkowo 
uchodzą za większych specjalistów ("bo mężczyzna na pewno zna się lepiej na sprawach technicznych"). Jednak kobieta, nawet młoda, też może zyskać szybko 
pełne zaufanie klientów, jeśli wykaże się wiedzą. 

Pokolenie baby bommersów ma niezdrowe założenia dot. płci, które przekłada na swoich pracowników. Wojna płci wywodzi się z niemal wyłącznie z tego 
pokolenia. Dopóki właścicielami dużych firm są osoby z tego pokolenia - nie pozbędziemy się stereotypów i błędnych założeń w miejscach pracy. Czy kobiety 
radzą sobie lepiej w tematach uważanych za kobiece, np.: beauty, medycyna estetyczna czy branża clothing? Czasami tak. Problemem natomiast jest fakt, że 
domyślnie tego typu klientów przydziela się kobietom. To błędne założenie, również w drugą stronę. Kto powiedział, że kobieta nie może prowadzić skutecznie 
i z pasją klienta z branży motoryzacji?

Polityczna poprawność która napływa z zachodu. Pewnie gdyby mieli czarnego lub kogoś z lgtbqer to by brali takiego.
Polskie kółko SEO.
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Poniewaz Panie w wiekszej ilosci pojawily sie w branży względnie niedawno a niektórzy Panowie którzy są bardzo długo w branzy mysla ze sa najmądrzejsi na 
swiecie i nie szanuja osob nazwijmy to „świeżych” a  w szczególności kobiet. Panowie Ci w pewnej skali makro żyją w swoim małym świecie lansu bansu i 
kompleksów (udowadniania kto ma dluzszego). Panie nie mogą mieć „dłuższego” od nich. Do tego jest swojego rodzaju towarzystwo wzajemnej adoracji w 
którym nie ma kobiet. Przykre. Pamiętasz akcje w Katowicach z Panami z [nazwa firmy]....

Ponieważ seo jest techniczne i analityczne, często pracodawca lub klient zakłada ze kobieta nie nadaje się lub jest zdziwiony jej obecnością podczas 
technicznej rozmowy.
Sytuacji uciszania i pytania o zdanie mojego szefa, który nie jest seowcem, nie zliczę.
Póki co nie spotkałem się z takimi przypadkami. Rzeczywiście większość osób pracujących w SEO to wg mnie mężczyźni. Jednak w swojej przygodzie z SEO 
pracowałem w równej mierze z kobietami jaki mężczyznami.
Praca SEOwca skupia się na doświadczeniu i ciągłym doskonaleniu. Nie widzę, żeby były nierówne szanse między kobietami, a mężczyznami w osiąganiu 
wyników i uczestnictwie w wydarzeniach branżowych. 
Pracowałem z kobietami i nie było problemu 
Pracowałem ze specjalistkami SEO, w jednym przypadku była to moja koordynatorka, w innym szefowe, w jeszcze innym koleżanka z zespołu. Typowej 
dyskryminacji nie zauważyłem, także przy rekrutacji. Natomiast jako mężczyzna mogę pewnych rzeczy nie zauważać. 
Pracuje w branży od lat, pracowałem zarówno z mężczyznami jak i z kobietami w teamie, na pozycji równej (specjalista seo) jak i jako szef. Nigdy nie 
traktowałem specjalnie kogokolwiek ze względu na płeć, ja też nie byłem wykluczany ze względu na to, że jestem facetem.
Pracuje w dużym domu mediowym. Stosunek kobiet do mężczyzn ogólnie to 60/40 dla kobiet. Head to techniczny facet, bussiness dyrektorka z 
kompetencjami miękkimi i wszyscy w zespole zadowoleni co kto potrzebuje to ma wsparcie z obu płci. Nie wyobrażam sobie by kobieta byla dyskryminowana 
z braku smykałki do technikali czy facet do sprawdzania przecinków w tekście od seo copy. Jeżeli ktoś dyskryminuje to robi duża krzywdę swoim finalnym 
efektom.

Problem dyskryminacji ze względu na płeć dotyczy SEO tak samo jak każdej innej branży. Najbardziej powszechnym przejawem jest brak równości w 
wynagrodzeniach. Póki w tym kraju dalej patriarchat będzie miał się dobrze i mężczyźni wciąż będą rościć sobie prawa do decydowania o losie kobiet nic się 
nie zmieni. To jest problem systemowy dotykający wszystkie gałęzie biznesu i życia społecznego. 
Proste - istnieje stereotyp że w branży SEO dominują mężczyźni - jak wszędzie gdzie trzeba mierzyć się z technologią, myśleniem ścisłym.
Przyznam, że nie miałam do czynienia, ale pracuję w organizacji, która jest bardzo prokobieca :)
Raz widziałem przypadek dyskryminacji - co ciekawe mężczyzn (bo w ogłoszeniu była informacja o dodatkowych punktach dla kobiet).
SEOwiec nie ma płci
Skuteczność nie ma płci. A jeśli dowozisz efekt to nie ważne czy jesteś kobietą w spodniach czy mężczyzną w spódnicy.



Wypowiedzi uczestników ankiety

Opracowanie: Ewelina Podrez-Siama | Fox StrategyZnaczenie płci w branży SEO – raport z ankiety

9

Spotykam bardzo mało specjalistek SEO - zarówno wśród reprezentantów agencji, jak i na konferencjach/webinarach. Być może to kwestia tego, 
że ta branża nie jest jeszcze tak popularna wśród kobiet?... Nie wiem.

Stereotypy o tym, że kobiety nie mogą  lub nie potrafią pracować w branżach technicznych, informatycznych

Trudno powiedzieć co kieruje organizatorami - może brak znajomości rynku? może niechęć? może fakt, że SEO kojarzy się z facetami?

Trudno powiedzieć mi, czy w branży SEO jest ten problem, ale na pewno wyniki tej ankiety pomogą też mi określić zdanie na ten temat. Nie 
doświadczyłem dyskryminacji ze względu na płeć w swoich obydwu miejsc pracy. Mój pierwszy Zespół SEO, w którym pracowałem był 50/50, 
później większą część stanowiły kobiety, potem płeć męska, a teraz też to jest bardzo mieszane. Nie zauważyłem, żeby problemem była płeć, 
często raczej wiek, a to i tak znikało po przedstawieniu pierwszych analiz - takie pierwsze mylne wrażenie.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie to często ono było na tym samym poziomie a jako podniesienie bardziej wiązało się z np. nowymi obowiązkami 
czy awansem.

Uważam że nie ma takiego problemu. Obserwując różne agencje, myślę że nawet jest więcej kobiet niż mężczyzn w branży

Uważam, że mierzymy się z problemem dyskryminacji ze względu na płeć. Bardzo często podczas wydarzeń branżowych scena SEO jest 
zdominowana przez mężczyzn. A już w momencie jak toczy się dyskusja o rzeczach technicznych - panowie wiodą prym. 

Uważam, że nie mierzymy się z problemem dyskryminacji z dwóch powodów. Po pierwsze z moich obserwacji wynika, że raczej wynagrodzenia 
mamy na podobnym poziomie, niezależnie od płci. Różnią się raczej w obrębie firm i poszczególnych wymagań na stanowisko. Po drugie na 
konferencjach i webinarach branżowych występują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Kobiety uznawane są za specjalistki i proszone o opinie w 
konkretnych tematach.
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Uważam, że nie mierzymy się z tym problemem, ponieważ coraz więcej kobiet zaczyna swoją karierę w branży SEO i odnosi sukcesy na tym polu. 
Płeć nie ma znaczenia czy ktoś jest dobrym czy złym specjalistą.

Uważam, że w branży SEO nie mierzymy się z dyskryminacją pod względem płci, tak samo jak w większości innych.

Uważam, że wciąż mierzymy się ze stereotypizacją kobiet, jako osób nietechnicznych, niezdolnych do analitycznego i kompetentnego działania. 
Uważam, że kobieta w branży na początku musi się wykazać dużo bardziej, niż mężczyzna zatrudniany na tym stanowisku, on na wstępie dostaje 
pewien buffor zaufania od pracodawcy. Ja w obecnej firmie na zaufanie szefa pracowałam ponad pół roku, zanim dostałam jego 90% zaufanie w 
sprawa obsługi klientów. 
No i tutaj jeszcze występuje kwestia emocjonalności w obsłudze klienta. Kobiety często postrzegane są jako te, które nie panują nad emocjami, w 
związku z czym w kontakcie z klientem są skłonne intensywniej reagować, co nie jest powszechnie akceptowalne w branży biznesowej. 

Uważanie, między słowami, ze kobiety gorzej sobie poradzą w takich branżach. Ciagle dopytywanie czy na pewno wszystko ok itp. W mojej firmie 
nie ma takiej jawnej dyskryminacji, ale czuć ze strony niektórych mężczyzn, ze maja o kobietach gorsze zdanie jeśli chodzi o prace stereotypowo 
kojarzone z facetami. Czyli np. Seo. 
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W branży SEO a także ogólnie w e-marketingu/reklamie pracuje dużo kobiet i mężczyzn. Powiedziałbym, że po równo, ale nie mam danych. To obserwacja. 
Wydaje się więc, że podział SEO na podsekcje np. content, copywriting, on-site, off-site, tech sprawia, że jest to przyjazne środowisko pracy dla obu płci. 
Wykorzystuje mocne strony obu płci bo np. spora część kobiet pracuje w obszarze content, content marketingu, onsite, analityki, szkolenia, social media. Wynika 
to między innymi z powodu łatwości w nawiązywaniu relacji, wykształcenia, lekkiego pióra itp. itd. Za tech i audyty tech częściej stoją mężczyźni bo dominują u 
nich inne cechy, doświadczenia lub posiadają bardziej techniczne wykształcenie, które nie wynika z dyskryminacji a faktu, że dorastający chłopak, który pomaga 
ojcu w naprawie samochodu ma więcej technicznego obycia niż dziewczyna. To co robimy w życiu często wiąże się z tym jak byliśmy wychowywani i jakie role 
społeczne mieliśmy, nabyliśmy. W techu jest więcej mężczyzn pewnie tak samo jak w IT/dev/admin natomiast w SEO jest większa przestrzeń dla kobiet bo mają 
one do pewnych obszarów lepsze kompetencje. Po rozmowach rekrutacyjnych, testach wiem, że dyskryminacja ze względu na płeć nie występuje. Większość 
pracująca w branży SEO to chodzące excele i dla nich istotna jest wiedza, rezultat, umiejętności bo KPI musi się na końcu zgadzać :). Wiedza jest często w tym 
obszarze sprawdzana 0,1 więc nie ma miejsca na dyskryminację na etapie rekrutacji. Co do samej pracy to muszę niestety powiedzieć, że zdecydowanie wolę pracę 
z mężczyznami i częściej spotykałem się z dyskryminacją mobbingiem ze strony kobiet.

W branży seo jest więcej mężczyzn, wypowiadają się oni na grupach, mogę podać wiele nazwisk mężczyzn seowców, kobiet nie. Z moich doświadczeń wynika, że 
mężczyźni są chętniej „wystawiani” na spotkania, rozmowy biznesowe, kobiety są bardziej „chowane” przez przełożonych. Poza tym stereotypowo kobiety są 
uważane za mniej techniczne, mniej ścisłe umysły, a jest przecież cały obszar seo technicznego. 

W firmach w których pracowałem nie widziałem takiej dyskryminacji. Na grupach również tego nie widać.

Wg mnie nie mierzymy się, kobiety są chętnie zatrudniane w branży, na konferencjach branżowych także nie doświadczyłam dyskryminacji, myślę wręcz, że 
częściej spotykam się ze wsparciem w jakiś trudnościach (jestem juniorem) 

Większość obsługi w domach mediowych to kobiety s faceci robią technikalia które kobiety tłumacza 
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Wszelkie fora zdominowane są przez specjalistów SEO. Przypuszczam, że przez sposób (agresywny) komunikowania tychże specjalistów, większość kobiet nie 
uczestniczy w dyskusjach. Wynika to z obawy przez wyśmianie, agresję, etc. Generalnie ten rynek zdominowany jest przez mężczyzn, przez co mam wrażenie, że 
kobiety stoją trochę z tyłu i nie pchają się na pierwszy rząd. Co gorsza, Ci faceci są bardzo specyficzni w sposobie komunikowania (męskie żarty, dogryzanie, widać 
sporo kompleksów). Często to wygląda jak przepychanie w piaskownicy. Myślę, że większość kobiet myśli: Nie, dziękuję ;)

Wydaje mi się że ktoś tu chce wygenerować problem, które tego nie ma. Seowcow jest więcej niż Seowczyń, ale np. copywriterek jest więcej niż copywriterow. 
Dysproporcje są naturalne i nie ma co szukać na siłę rozwiązania, bo proboem nie istnieje 🙂

Wydaje mi się, że to takie trochę pieprzenie lub sztuka dla sztuki, bo nigdy nie spotkałem się z dyskryminacją ze względu na płeć w SEO. Skoro kobiety chcą/nie 
chcą pracować w tej branży, to dlaczego dorabiać do tego dyskryminację? Czy wśród spawaczy lub śmieciarzy również mamy dopatrywać się dyskryminacji, 
skoro kobiety nie chcą się tym zajmować?

Zaznaczyłam, że nie jestem pewna, czy się z tym problemem mierzymy, ale widoczna jest pewna tendencja do myślenia, że mężczyzna będzie lepiej i szybciej 
sprawdzał się w tej branży. Co ciekawe, więcej świadczących o takim myśleniu zachowań obserwuję u osób pośrednio lub częściowo związanych z SEO, niż u 
samych seowców. Wydaje mi się, że problem jest taki sam jak w przypadku nauk ścisłych i stereotypu, że kobiety się do nich mniej nadają, branża "łapie się" do 
tego zjawiska podobnie jak inne obszary IT, tech itp.



Dziękuję za udział w ankiecie.
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Surowe dane dostępne są tu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1orbb6zx3c2rRn3Rms2sttNpOm-xszIC0XY4WZw399cw/edit?usp=sharing

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną: ewelina@foxstrategy.pl

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1orbb6zx3c2rRn3Rms2sttNpOm-xszIC0XY4WZw399cw/edit?usp=sharing

