UNGA
KVINNOR
OCH IT
Unga kvinnors syn på it som
bransch och yrke 2020

BAKGRUND
Enligt branschorganisationen It- och telekomföretagens senaste kompetensrapport
beräknas ytterligare 70 000 anställda behövas inom it-sektorn till år 2022.
Den ökade bristen på personal inom it har tvingat företag i Sverige att i allt
större utsträckning anställa utanför landets gränser. 2018 var de vanligaste
yrkeskategorierna bland arbetskraftsinvandrare bärplockare följt av itspecialister.
Samtidigt finns potentiell arbetskraft redan i landet, då kanske främst i form av
kvinnor som idag inte är intresserade av att arbeta med it. Det finns förutom
själva frågan om personalbrist även andra fördelar med en mer jämställd itbransch. Det är viktigt att de digitala produkter och tjänster som vi alla använder
i vår vardag är skapade med perspektiv som representerar oss alla. Med den allt
snabbare utvecklingen av artificiell intelligens har frågan om representativitet i
den data som AI-baserade beslut grundar sig på blivit ännu viktigare.

”

Det är viktigt att de
digitala produkter
och tjänster som vi
alla använder i vår
vardag är skapade
med perspektiv som
representerar oss alla.

För att få en bättre förståelse för hur unga kvinnor i Sverige ser på it som bransch
och yrke har vi på Insight Intelligence tillsammans med Linköpings Universitet,
Bredband2, Microsoft och CGI genomfört en riksomfattande undersökning
bland 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år. Det är en uppföljning på
undersökningar som vi gjort sedan 2015 och visar hur målgruppen resonerar
kring att arbeta med it. Resultatet ger oss en bättre förståelse för hur kvinnor
ser på it och är intressant för alla företag, organisationer och myndigheter som
anställer personal inom it.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING

När vi sammanfattar resultaten i
årets undersökning har det gått fem
år sedan vår första undersökning.
Sedan dess har nya initiativ
etablerats för att främja kvinnors
it-intresse, det har förts diskussioner
om it i skolan, fler svenska techbolag har etablerats och vuxit med
personalbrist inom it som följd. Man
skulle kunna tänka sig att dessa
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faktorer skulle få fler (både män och
kvinnor) att söka sig till jobb inom
it. Andelen unga kvinnor som svarar
att de arbetar med it idag är dock
oförändrad. Endast sju procent svarar
att de gör det. Samtidigt är det fler
som är lockade av att arbeta inom it.
Andelen som svarar att de är
ganska lockade att jobba inom it

har fördubblats de senaste åren, från
12 procent 2016 till 32 procent i år.
Andelen som svarar att de inte alls är
lockade har mer än halverats under
samma period, från 44 procent 2016
till 20 procent i år. Det som främst
lockar är goda karriärmöjligheter,
att man tror att det är intressant, att
lönen är bra och att det finns många
spännande arbetsplatser.

Fler unga kvinnor är alltså lockade
att arbeta inom it men få arbetar
med det idag. Vad är det då som
hindrar en? Precis som tidigare år
är det vanligaste svaret att det inte
passar ens personlighet, hela 67
procent av de som inte är är lockade
anger det som främsta anledning.
Andelen som svarar det har ökat
med hela 21 procentenheter under
de senaste fem åren. Unga kvinnor
har i stor utsträckning en bild av itbranschen som inte överensstämmer
med bilden de har av sig själva.
De yngsta respondenterna svarar det
i större utsträckning (75 %) än de
äldsta (61 %). På frågan om vad man

ser som viktigast när man söker jobb
generellt svarar också fyra av tio att
det är viktigast att jobbet passar ens
personlighet (41 %).
Andelen som säger sig ha haft it som
ämne i skolan är också oförändrad
sen tidigare år, endast var fjärde
säger sig ha haft det (24%). Av de
som svarar att de haft it som ämne
i skolan svarar 25 procent att det
gjort dem mer intresserade av att
arbeta med det. Här finns alltså en
stor potential att få upp intresset för
it bland kvinnor, något som många
av respondenterna också påpekar i de
öppna kommentarerna.

Vi har i tidigare års undersökningar
kunnat se att försvinnande få kvinnor
i målgruppen känner att information/
reklam från it-utbildningar är riktade
till dem. 2015 var det fem procent och
2016 var det åtta procent. I år ställde vi
en motsvarande fråga kopplat till itjobb. Resultatet är nedslående. Endast
12 procent av unga kvinnor upplever
att annonser eller information om
jobb inom it är riktade till dem. Den
främsta anledningen till att man inte
känner sig träffad av it-annonser är
att man helt enkelt inte är intresserad
av det (it), var tredje svarar det
(32 %). Var fjärde svarar att de inte
förstår vad tjänsten innebär (25 %).

”

Unga kvinnor har i stor utsträckning en bild av
it-branschen som inte överensstämmer med bilden de
har av sig själva.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Linköpings Universitet, Microsoft,
CGI och Bredband2. Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig
för undersökningen, koordinering av samarbetet och sammanfattning av
denna rapport.
Undersökningen baseras på svar från 1000 kvinnor över hela Sverige mellan
16 och 30 år som under januari 2020 intervjuats genom Sifos slumpmässigt
rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Svarsfrekvensen var 19 procent,
vilket inte påverkar antalet svar (1000).
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den
totala procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga.
Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Ylva Ulfsdotter
Eriksson på Göteborgs Universitet.
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RELATION TILL IT
Liksom tidigare år ville vi inleda
undersökningen med att ta reda
på
respondenternas
nuvarande
relation till it. Vi har tidigare sett att
relationen till it i stor utsträckning
påverkar ens kunskap om och
intresse för it, inte bara direkt utan

också indirekt om man har familj och
vänner som arbetar med det. I årets
undersökning svarar sju av tio att de
inte har någon yrkesmässig relation
till it (71 %). Resultaten skiljer sig inte
nämnvärt från 2016.

”

Sju av tio svarar att
de inte har någon
yrkesmässig relation
till it.

ARBETAR NÅGON I DIN FAMILJ MED NÅGOT INOM DATA/IT?

71 %

10 %

Ja, pappa

10

8%

8%

Ja, min partner

Ja, syskon

5%
Ja, jag

2%
Ja, mamma

Nej

De flesta har heller ingen studierelaterad koppling till it (89 %). Endast två
procent svarar att de studerar något inom data/it.

STUDERAR NÅGON I DIN FAMILJ NÅGOT INOM DATA/IT?

89 %

5%

2%

2%

Ja, syskon

Ja, min partner

Ja, jag

0%

0%

Ja, pappa

Ja, mamma

Nej

”

Få unga kvinnor arbetar alltså med it idag, men faktum är att hela 40 procent
skulle kunna tänka sig att göra det. Skillnaderna i resultatet från föregående år
är för små för att säkerställas statistiskt.

Få unga kvinnor arbetar
med it idag, men hela
40 procent skulle kunna
tänka sig att göra det.

HUR SER DIN ARBETSSITUATION UT IDAG?
2015

56 % 53 %

2016

2020

49 %
40 %
36 % 38 %

4% 4% 6%
Jag arbetar inte med
it idag och skulle
inte kunna tänka mig
att göra det

Jag arbetar inte med
it idag men skulle
kunna tänka mig att
göra det

Jag arbetar med it
idag och trivs
med det

0%

1%

1%

Jag arbetar med it
idag men trivs inte
med det

4% 5% 3%
Tveksam, vet ej
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KÄNNEDOM OM IT
Var fjärde svarar att de har god
kunskap om vad it som yrke kan
innebära (26 %). Det är en ökning
med sex procentenheter sedan 2015.
Samtidigt har andelen som säger sig
ha dålig kännedom om vad it-yrken
kan innebära minskat med tolv
procentenheter under motsvarande

period. Sammantaget kan vi alltså
se att den upplevda kunskapen om
vad it som yrke innebär har ökat
något de senaste åren. De äldre
respondenterna svarar i något högre
utsträckning (28 %) än de yngre
(21 %) att de har kunskap om vad
det innebär. De med högskola/

universitetsutbildning svarar i högre
utsträckning att de känner till vad it
som yrke kan innebära (32 %) än de
med grundskoleutbildning (20 %).
Här ser vi också att de med vänner
eller familj som arbetar med it har
betydligt större kunskap om vad det
innebär än de som inte har det.

I VILKEN UTSTRÄCKNING SKULLE DU PÅSTÅ ATT DU KÄNNER TILL VAD IT SOM YRKE KAN INNEBÄRA?
2015

45 %

2016

2020

44 %

41 %
33 %

33 %

35 %
26 %
20 %

Jag har dålig kännedom om vad
it-yrken kan innebära

Jag har varken dålig eller god
kännedom om vad it-yrken kan
innebära

Innan undersökningen fortsatte fick samtliga respondenter ta del av följande
definition av it, detta för att alla skulle svara på frågorna under samma
förutsättningar. Definitionen är vår egen och inspirerad av befintliga definitioner
av it.
It är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats inom datateknik
och telekommunikation. Jobb inom it kan handla om allt från att designa en
hemsida eller att utveckla ett spel till att analysera data eller utveckla artificiell
intelligens. It är ett område som berör i stort sett alla branscher och arbetsplatser.

22 %

Jag har god kännedom om vad
it-yrken kan innebära

”

Var fjärde svarar att
de har god kunskap om
vad it som yrke kan
innebära, en ökning
med sex procentenheter
sedan 2015.

13

VAD SOM LOCKAR MED IT

Nästan fyra av tio ser det som
lockande att jobba inom it (38 %).
Andelen som svarar att de är
ganska lockade att jobba inom it
har fördubblats de senaste åren, från
12 procent 2016 till 32 procent i år.
Andelen som svarar att de inte alls
är lockade har mer än halverats
under samma period, från 44 procent
2016 till 20 procent i år.

”

De äldre respondenterna, mellan 27 och
30 år, ser det i större utsträckning som
lockande (42 %) än de yngre, mellan
16 och 20 år (33 %). Andelen som ser
det som lockande är också betydligt
högre bland de med eftergymnasial
utbildning (39 %) än bland de med
gymnasieutbildning (22 %).

Nästan fyra av tio ser
det som lockande att
jobba inom it.

I VILKEN UTSTRÄCKNING SER DU DET SOM LOCKANDE ATT JOBBA INOM IT?

40 %
32 %
20 %
6%

Inte alls lockande
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Inte särskilt lockande

Ganska lockande

Väldigt lockande

2%
Tveksam, vet ej

Vad är det då som man ser som
lockande? Vi frågade de 38 procent
som på föregående fråga svarade att
de ser det som ganska eller väldigt
lockande. Goda karriärmöjligheter
är fortfarande det vanligaste svaret.
Andelen som svarar det har dock

minskat med åtta procentenheter
sedan 2016. Basen i frågorna 2016
och 2020 är inte identiska vilket kan
påverka jämförelsen något. Samtliga
av de övriga svarsalternativen har
ökat, om än i vissa fall marginellt,
sedan 2016.

De yngre respondenterna lockas i
större utsträckning (55 %) än de
äldre (43 %) av att det finns många
spännande arbetsplatser medan de
äldre i större utsträckning (52 %) än
de yngre (37 %) lockas av att lönen
är bra.

”

Goda karriärmöjligheter
är fortfarande det som
flest ser som lockande
med ett jobb inom it.

VAD SER DU SOM DET MEST LOCKANDE MED ETT JOBB INOM IT?
Jag tror att...
2016

2020

det finns goda karriärmöjligheter

55 %
44 %

det är intressant

41 %

lönen är bra
det finns många
spännande arbetsplatser

41 %

53 %

47 %
47 %

33 %
36 %

det är utmanande
det är ett arbete som skulle passa
min personlighet

19 %
21 %
12 %

arbetstiderna är bra
det är ett yrke där jag kan göra
skillnad i samhället

10 %

jag skulle trivas i en mer
mansdominerad miljö
annat, vad?

63 %

20 %
18 %

9%
9%
2%
2%
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VAD SOM HINDRAR EN FRÅN
ATT ARBETA MED IT

”

De flesta som inte är intresserade av att arbeta
med it säger att det är för att det inte passar deras
personlighet, hela 67 procent svarar det.
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Vi frågade också de 60 procent som
inte ser det som lockande att jobba
inom it vad som är det främsta
hindret. De flesta tror inte att det
inte passar deras personlighet, hela
67 procent svarar det. Andelen
som svarar det har ökat med hela
21 procentenheter under de senaste
fem åren. Unga kvinnor har alltså
i stor utsträckning en bild av itbranschen som inte överensstämmer

med bilden de har av sig själva.
De yngsta respondenterna svarar
det i större utsträckning (75 %)
än de äldsta (61 %).
Betydligt fler än tidigare svarar
också att det främsta hindret är ett
bristande intresse för it. Relativt
många ser fortfarande att det är en
mansdominerad miljö som de inte
skulle trivas i (22 %). 28 procent

av kvinnor mellan 21 och 25 år
svarar att de inte skulle trivas i en
så mansdominerad miljö, vilken
kan jämföras med motsvarande 16
procent bland de mellan 16 och 20 år.
Under
de
öppna
svaren
i
svarsalternativet ”annat, vad” är det
en del som inte tror att de skulle klara
av det.

OM DU INTE SKULLE KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA MED IT, VAD SER DU SOM HINDER?
Jag tror inte att...
2015

2016

2020

46 %

Det skulle passa min personlighet

28 %
28 %

Det är intressant

8%
9%
10 %

Det finns så många spännande
arbetsplatser

Lönen är bra

Det finns så goda karriärmöjligheter

Annat, vad?

Tveksam, vet ej

45 %

21 %
19 %
15 %

Det är ett yrke där jag kan göra
skillnad i samhället

Arbetstiderna är bra

67 %

22 %
21 %
22 %

Jag skulle trivas i en så
mansdominerad miljö

Det är utmanande

51 %

4%
3%
3%

2%

6%
6%

5%
4%
2%
3%
3%
2%
3%
8%

4%

15 %

10 %
9%
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ATT ARBETA MED IT
Frågan om intresset för att arbeta
med it är inte enkel. Olika faktorer
spelar in som vilket typ av företag det
är, vilken typ av varor eller tjänster
de producerar, vilken roll man har
inom företaget och så vidare. Vi
frågade vilka utvalda it-områden
man skulle kunna tänka sig att
arbeta inom, utan att specificera att

”

det rör sig om just it-områden. Av de
givna alternativen är sociala medier
det mest populära svaret (29 %), följt
av medieproduktion (27 %), e-handel
och e-hälsa (23 %). Var femte skulle
kunna tänka sig att arbeta med
människa/dator-interaktion medan
försvinnande få skulle kunna tänka
sig att arbeta med fintech.

Var femte skulle
kunna tänka sig att
arbeta med människa/
dator-interaktion.

VILKET/VILKA AV FÖLJANDE OMRÅDEN SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA INOM?

29 %

Sociala medier

27 %

Medieproduktion
E-handel

23 %

E-hälsa

23 %

Människa/dator-interaktion
(exempelvis gränssnitt och användarupplevelse)

20 %
16 %

Spel

14 %

AI

13 %

Cybersäkerhet

12 %

Användarstöd

10 %

Virtual reality
Fintech

3%

Tveksam, vet ej

3%

Jag är inte intresserad att arbeta inom något av
dessa områden

18

28 %
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Vi följde upp med en fråga om vilka
it-yrken man skulle kunna tänka sig
att arbeta inom. Här talar vi alltså
om it-yrken specifikt. Var tredje skulle
kunna tänka sig att arbeta med
design (34 %), bland respondenterna
under 20 år svarar hela 46 procent
att de skulle kunna tänka sig att
arbeta med det. De yngsta är också
i större utsträckning intresserade av

”

att arbeta med it som egenföretagare
(24 %) än vad de äldsta är (16 %).

29 procent skulle
kunna tänka sig
att arbeta som
projektledare inom it.

29 procent skulle kunna tänka sig
att arbeta som projektledare inom
it. Ungefär var femte skulle kunna
tänka sig att arbeta som testare
(22 %), utvecklare (20 %) och
teamledare (20 %).

VILKET/VILKA AV FÖLJANDE YRKEN INOM IT SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA SOM?

34 %

Designer

29 %

Projektledare

22 %

Testare
Utvecklare

20 %

Teamledare

20 %
18 %

Konsult

17 %

Egenföretagare

13 %

Programmerare

12 %

Dataanalytiker

9%

Tekniker

8%

Säljare

6%

Supporttekniker

5%

Systemarkitekt
Annat yrke inom it, vilket?
Tveksam, vet ej
Jag är inte intresserad att arbeta
inom it
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1%
5%
26 %

ATT ARBETA MED IT

”

Drygt varannan ung
kvinna säger sig vara
intresserad av att lära
sig mer om it.

Drygt varannan ung kvinna säger sig vara intresserad av att lära sig mer om
it (52 %). Det är fler än som säger sig vilja arbeta med det. Här syns inga större
skillnader beroende på ålder eller utbildning.

I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DU INTRESSERAD AV ATT LÄRA DIG MER OM IT?

43 %
38 %

9%

Inte alls intresserad

9%

Inte särskilt intresserad

Ganska intresserad

Mycket intresserad

21

22

ATT ARBETA MED IT

Vi frågade också om vilket it-företag man helst skulle vilja arbeta på. Totalt 295
personer svarade. Det med råge vanligaste svaret är Google. Andra företag som
nämns är Apple, Spotify, CGI och Microsoft.
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VAD ÄR VIKTIGAST NÄR
MAN SÖKER JOBB?
Vi frågade vilka de viktigaste
faktorerna är när man söker jobb
generellt, med en begränsning till tre
svarsalternativ per respondent. De
flesta ser lönen som viktigast, varannan
svarar det (50 %). Fyra av tio tycker
att det är viktigast att jobbet passar ens
personlighet (41 %) och att arbetstiderna
är bra (40 %). På vår tidigare
fråga om vad man ser som främsta
hinder för att arbeta med it svarade

67 procent att det inte passar deras
personlighet. Att just denna aspekt
är så viktigt för målgruppen när de
söker jobb generellt är en viktig del i
förklaringen till varför så få kvinnor
vill arbeta med it. Det handlar om
att man inte kan identifiera sig med
bilden av it. Att jobbet passar ens
personlighet skattas i dubbelt så hög
utsträckning som viktigt än företagets
vision, värderingar och kultur.

De äldre respondenterna värdesätter i
betydligt större utsträckning (40 %) än
de yngre (22 %) var jobbet finns rent
geografiskt, medan de yngre i större
utsträckning (52 %) än de äldre (37
%) värdesätter att jobbet passar deras
personlighet.

VAD ÄR/SKULLE VARA VIKTIGAST FÖR DIG OM DU SÖKER JOBB?

50 %

Lön

41 %

Att det passar min personlighet

40 %

Arbetstider

35 %

Var det ligger geografiskt
Arbetskamrater

34 %

Personlig utveckling

34 %
21 %

Företagets vision/värderingar/kultur

10 %

Hållbarhetsarbetet

5%

Företagets samhällsengagemang

4%

Förmåner
Varumärket

24

3%

Tveksam, vet ej

3%

Annat, vad?

1%

”

Att jobbet passar ens personlighet skattas i dubbelt så
hög utsträckning som viktigt när man söker jobb än
företagets vision, värderingar och kultur.
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KVINNLIGA FÖREBILDER
INOM IT

”

Endast var tionde
respondent svarar att
de har en kvinnlig
förebild inom it.

Ibland talas det om att det saknas
kvinnliga förebilder inom it och att
det är en viktig påverkansfaktor
för intresset att arbeta med det. Vi
ville ta reda på i vilken utsträckning
unga kvinnor har en it-förebild och i
så fall vem det är. Endast var tionde
respondent svarar att de har en
kvinnlig förebild inom it (10 %). Här
syns inga större skillnader beroende
på ålder och utbildning.

HAR DU NÅGON KVINNLIG
FÖREBILD INOM IT?

10 %

10 %

Ja

Tveksam, vet ej

80 %
Nej
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Vi frågade de tio procent som svarade
att de har en kvinnlig förebild, vem
det är. Bland de totalt 89 svaren är
det många som svarar en kompis
eller sin mamma.
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IT I VARDAGEN
I stort sett alla människor använder
it-relaterade produkter och tjänster
i sin vardag. Vi ville ta reda på i
vilken utsträckning unga kvinnor
gör det, och hur. Varannan svarar

”

att de spelar spel på sin telefon eller
dator (50 %). 28 procent skapar eget
innehåll på sociala medier och 12
procent svarar att de gamear.

Varannan svarar att
de spelar spel på sin
telefon eller dator.

VAD AV FÖLJANDE GÖR DU OFTA (MINST EN GÅNG I VECKAN)?

50 %
34 %

28 %
12 %
1%
Spelar spel på
telefon eller dator

28

Skapar eget
innehåll på sociala
medier

Gamear

Utvecklar egna
appar, spel mm

Jag gör inget av
ovanstående

IT I SKOLAN
It som ämne i skolan har debatterats de
senaste tio åren. I skolans uppdrag att
stärka elevernas digitala färdigheter
inom olika områden har bland
annat programmering införts som ett
inslag i ämnena samhällskunskap,
matematik och teknik. Var fjärde
svarar att de haft it som ämne i

skolan (24 %). Hela 73 procent svarar
att de inte haft det. Det är ingen
skillnad på resultatet från 2016 års
undersökning. I den undersökningen
ansåg 68 procent av respondenterna
att it borde undervisas i grundskolan.
I undersökningen från 2015 svarade
46 procent att deras intresse för att

arbeta med it troligtvis hade varit
annorlunda om de blivit introducerade
för it i skolan. Skolan spelar alltså en
viktig roll för jämställdheten inom itbranschen, men som det ser ut från
resultatet av vår undersökning finns
det fortfarande mycket att göra.

”

Var fjärde svarar att
de haft it som ämne
i skolan.

HAR DU HAFT IT SOM ÄMNE I SKOLAN?
Ja

Nej

Tveksam, vet ej

73 %

72 %

24 %

23 %
5%
2016

3%
2020

29

30

IT I SKOLAN

Andelen som svarar att de haft
it som ämne i skolan ökar med
utbildningsnivå. Bland de med
grundskoleutbildning svarar endast
var tionde att de haft det (10 %).
Var fjärde av de som har haft it som
ämne i skolan svarar att det gjort
dem mer intresserade av att arbeta
med det (25 %). Det visar återigen
på den potential som skolan har i
att få fler kvinnor intresserade av it
som yrke.

JAG HAR HAFT IT SOM ÄMNE
I SKOLAN?

28 %
20 %
10 %

Grundskola

Gymnasium

Högskola/
Universitet

”

Var fjärde av de som har haft it som ämne i skolan
svarar att det gjort dem mer intresserade av att
arbeta med det.

HAR IT SOM ÄMNE I SKOLAN GJORT DIG MER ELLER MINDRE INTRESSERAD AV ATT JOBBA MED DET?

25 %
Mer intresserad

61 %

12 %

Det har inte påverkat mitt intresse att jobba med it

Mindre intresserad

31

IT ELLER TECH
Det finns de som menar att man
inte överhuvudtaget kan tala om
begreppet it längre, att det är för
brett och trubbigt. De senaste åren
har begreppet ”tech” börjat användas
i större utsträckning, kanske främst
för att beskriva den tjänstesektor
som innefattar nya it-bolag. Vi
ville ta reda på om det är så att it

som begrepp kan vara ett hinder i
intresset att arbeta med det och om
tech är en mer samtida synonym
med mer positiva associationer.
Av resultatet kan vi se att fler är
positiva till begreppet it, än tech.
Det är dock lika många som är
negativa till båda begreppen så att

fler är positiva till it beror snarare
på att fler (dubbelt så många) är
tveksamma till vad begreppet tech
innebär jämfört med it. Det finns inga
åldersskillnader i attityderna till
begreppet it men när det kommer till
tech är de äldre något mer positiva
(57 %) än de yngre (51 %).

ÄR DIN ASSOCIATION TILL FÖLJANDE BEGREPP FRAMFÖRALLT POSITIV ELLER NEGATIV?
Negativ

Positiv

Tveksam, vet ej

72 %
56 %
32 %

Tech
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15 %

13 %

12 %

It

Vi ställde också en fråga om vad
man associerar med begreppet ”tech”
där respondenterna fick svara fritt.
Teknik, teknologi, utveckling, silicon
valley och framtid är de vanligaste
referenserna. I vår undersökning

från 2016 ställde vi en liknande
öppen fråga kopplat till it-branschen.
Det något vanskligt att jämföra
begreppen ”tech” och ”it-branschen”,
men vi kan se vissa gemensamma
nämnare som ”framtid”, ”nördigt” och

”teknik”. Däremot kan man vi se att
associationerna till it-branschen är
något mer negativa än vad de är till
begreppet ”tech”.

SKRIV ETT ORD SOM DU FRÄMST ASSOCIERAR MED ORDET ”TECH”

OM DU FICK VÄLJA ETT ORD FÖR ATT BESKRIVA IT-BRANSCHEN, VAD SKULLE DET DÅ VARA FÖR ORD?
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SYNEN PÅ JOBBANNONSER
INOM IT
Vi har i tidigare års undersökningar
kunnat se att försvinnande få kvinnor
i målgruppen känner att information/
reklam från it-utbildningar är
riktade till dem. 2015 var det fem
procent och 2016 var det åtta procent.
I år ställde vi en motsvarande fråga

kopplat till it-jobb. Resultatet är
nedslående. Endast 12 procent av
unga kvinnor upplever att annonser
eller information om jobb inom it är
riktade till dem. Det pekar på samma
typ av diskrepans mellan självbilden
och bilden av it som vi kunnat

se tidigare. Så som annonser om itjobb är utformade idag går de alltså
förbi nästan nio av tio unga kvinnor.
Det är anmärkningsvärt och borde ge
en tankeställare till alla företag som
formar annonser inom it.

”

Endast 12 procent av
unga kvinnor upplever
att annonser eller
information om jobb
inom it är riktade
till dem.

I VILKEN UTSTRÄCKNING UPPLEVER DU ATT ANNONSER ELLER INFORMATION OM JOBB INOM IT ÄR RIKTADE
TILL DIG?

39 %

41 %

10 %
2%
Inte alls
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Inte särskilt stor
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

De som i minst utsträckning upplever att jobbannonser inom it är riktade till dem
är kvinnor mellan 26 och 30 år som har en eftergymnasial utbildning.

JAG UPPLEVER INTE ALLS ATT ANNONSER ELLER INFORMATION OM JOBB INOM IT ÄR RIKTADE TILL MIG

39 %

43 %

30 %

39 %

Grundskola

Gymnasium

30 %

16-20 år

21-25 år

26-30 år

43 %

Högskola/
Universitet
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SYNEN PÅ JOBBANNONSER INOM IT

Den främsta anledningen till att man
inte känner sig träffad av it-annonser
är att man helt enkelt inte är
intresserad av det, var tredje svarar
det (32 %). Var fjärde svarar att de inte
förstår vad tjänsten innebär (25 %).
Nästan ingen hänvisar till att man
inte tror att lönen är bra (1 %), detta
trots att flera svarsalternativ var
möjliga. Vi har tidigare kunnat se att
lönen är viktig för unga kvinnor när
de söker jobb generellt så de flesta
verkar alltså medvetna om att lönen
inom it är bra. Bland de totalt 103
personer som svarar ”annat, vad”
finns de som svarar att annonserna

är för ”killiga” medan andra menar
att det helt enkelt inte är intresserad
av dem eftersom de jobbar med, eller
är utbildad till något helt annat.
Relativt många skriver också att de
saknar kompetensen som krävs.
Att unga kvinnor saknar intresse för
it är en utmaning för it-utbildningar
och it-företag när det kommer till
utformande av annonser. Att nästan
var femte inte förstår begreppen
som används i annonserna (18 %)
borde däremot vara lättare att göra
någonting åt. Har skulle man kunna
se över terminologin som används.

VARFÖR KÄNNER DU ATT ANNONSER ELLER INFORMATION OM JOBB INOM IT INTE ÄR RIKTADE TILL DIG?
Jag är inte intresserad av att arbeta
inom it

32 %
25 %

Jag förstår inte vad tjänsten innebär
Jag tycker inte att tjänsten
verkar rolig

22 %

Jag förstår inte begreppen
som används

18 %

Formspråk och bildval talar inte
till mig

12 %

Jag tycker inte att tjänsten
verkar meningsfull

9%

Företaget som utlyser tjänsten är
inte intressant

9%

Jag tror inte att den betalar så
hög lön

1%
13 %

Annat, vad?
Tveksam, vet ej
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5%
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KÄNNEDOM OM OLIKA
IT-FRÄMJANDE INITIATIV
Som en effekt av bristen på kvinnor
inom it har det de senaste åren
etablerats olika initiativ för att
främja kvinnors it-intresse. I vår
tidigare undersökning har vi kunnat
se att dessa initiativ i ganska liten
utsträckning nått ut till målgruppen.
Liksom tidigare år kan vi se att
majoriteten av unga kvinnor inte
känner till något av de it-främjande
initiativ som är riktade till dem (63 %).
Det som flest känner till är ”Tjejer

kodar”, en organisation som utbildar
kvinnor i programmering. 13 procent
känner till Women in tech och var
tionde känner till Womengeneer. De
med högskola/universitetsutbildning
svarar i något större utsträckning
att de känner till de olika initiativen
vilket tyder på att man introduceras
till dessa senare under sin utbildning.
Precis som vi kunnat se i tidigare
undersökning är kännedomen om
de olika initiativen generellt större i
Stockholm, Göteborg och Malmö.

”

Liksom tidigare år kan
vi se att majoriteten
av unga kvinnor inte
känner till något av de
it-främjande initiativ
som är riktade till dem.

VILKA AV FÖLJANDE INITIATIV FÖR TJEJER INOM IT KÄNNER DU TILL?

17 %

Tjejer kodar

13 %

Women in tech

9%

Womengineer
Pink programming

7%

Teklafestivalen

7%
6%

Datatjej
Geek Girl Meetup
TECHEQ

1%

DigiGirlz

1%

WiTEC Sweden

1%

#addher (tidigare Winit)

1%

Tveksam, vet ej
Jag känner inte till något av dessa initiativ
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3%

3%
63 %

VAD PÅVERKAR BILDEN AV IT?
Vi har genom undersökningen försökt
förstå hur unga kvinnor ser på it och
vad som kan tänkas påverka denna
syn. Vi ställde också frågan till
respondenterna själva. De fick ange
max två svarsalternativ per person.

Det som flest säger påverkar deras
syn på it är familj och vänner,
något som går i linje med våra
tidigare undersökningar. I stort sett
lika många menar att it-företagen
är de som påverkar dem mest.

På tredje plats kommer sociala medier.
Sociala medier påverkar alltså, enligt
målgruppen själva deras bild av itbranschen i större utsträckning än
nyheter, skola, reklam och tv.

”

Sociala medier
påverkar, enligt
målgruppen själva
deras bild av itbranschen i större
utsträckning än nyheter,
skola, reklam och tv.

VAD TROR DU I STÖRST UTSTRÄCKNING PÅVERKAR DIN BILD AV IT-BRANSCHEN?

23 %

Familj och vänner

22 %

It-företag

21 %

Sociala medier

19 %

Nyhetsmedia

14 %

Tv/film
Skola

11 %

Reklam

11 %
7%

Serier

4%

Influencers
Annat, vad?
Tveksam, vet ej

2%
23 %
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HUR KAN FÖRETAG
ATTRAHERA KVINNOR TILL
IT-JOBB?
Vi avslutade undersökningen med
en öppen fråga om vad man tror är
den bästa åtgärden för företag som
vill attrahera fler kvinnor till jobb
inom it. Många av de öppna svaren

handlar om att man borde börja
introducera it till kvinnor tidigare i
skolan. Flera svar handlar också om
behovet att förändra företagskulturer
för att bli mer inkluderande.

VAD TROR DU SKULLE VARA DEN MEST EFFEKTIVA ÅTGÄRDEN FÖR FÖRETAG SOM VILL ATTRAHERA FLER
KVINNOR TILL JOBB INOM IT?
Exempel på svar (totalt 471 st)

”

Anpassa annonser/marknadsföring då det ofta känns riktat mot män.
Kvinnor tenderar att underskatta sin egen förmåga och tro att man inte kan
eller har tillräckligt med kunskap.

”

Att man (jag) slutar associera It med personer som jobbar med kodning.
Och visar på spektrumet, att det även finns i färg så att säga (som att jobba
med sociala medier).

”
”
”
”
40

Börja tidigt i skolan redan och visa sig, få unga tjejer att förstå vad det innebär
och utbilda sig under lång tid.
Ha en jämställd företagskultur.
Det som kommer locka fler kvinnor är helt ärligt andra kvinnor: nån som
redan brutit sig genom isen så man inte behöver kämpa så mycket för att
känna sig som jämlik.
På något sätt försöka framställa det som mindre nördigt och mer som
glamouröst/business. kanske också få fram att det är viktigt för utvecklingen
både nationellt och globalt, kan man använda it inom hållbar utveckling
och socialt?

SUMMERING AV RESULTAT
FYRA AV TIO UNGA KVINNOR ARBETAR INTE MED IT MEN SKULLE
KUNNA TÄNKA SIG ATT GÖRA DET

Få unga kvinnor arbetar med it idag, men faktum är att hela 40 procent skulle
kunna tänka sig att göra det. Nästan fyra av tio ser det också som lockande att
jobba inom it (38 %). De äldsta respondenterna, mellan 27 till 30 år, ser det i större
utsträckning som lockande (42 %) än de yngsta, mellan 16 och 20 år (33 %).
Drygt varannan svarar också att de är intresserade av att lära sig mer om
it (52 %).

GODA KARRIÄRMÖJLIGHETER SES SOM MEST LOCKANDE MED JOBB
INOM IT

Goda karriärmöjligheter är fortfarande det som flest ser som lockande. Andelen
som svarar det har ökat med 19 procentenheter de senaste fem åren. Vi ser
också andra stora skillnader i synen på vad som lockar. Andelen som tror att
ett jobb inom it är intressant har ökat med hela 33 procentenheter de senaste
fem åren. Andelen som tror att det finns spännande arbetsplatser har ökat med
20 procentenheter under samma period.

DET STÖRSTA HINDRET FÖR UNGA KVINNOR ATT ARBETA MED IT ÄR
ATT DET INTE PASSAR DERAS PERSONLIGHET

De flesta som inte är intresserade av att arbeta med it säger att det är för att
det inte passar deras personlighet, hela 67 procent svarar det. Andelen som
svarar det har ökat med hela 21 procentenheter under de senaste fem åren.
Unga kvinnor har alltså i stor utsträckning en bild av it-branschen som inte
överensstämmer med bilden de har av sig själva . De yngsta respondenterna
svarar det i större utsträckning (75 %) än de äldsta (61 %).
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SUMMERING AV RESULTAT

VAR TREDJE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG ATT ARBETA MED DESIGN
INOM IT

Var tredje skulle kunna tänka sig att arbeta med design (34 %), bland
respondenterna under 20 år svarar hela 46 procent att de skulle kunna tänka
sig att arbeta med det. 29 procent skulle kunna tänka sig att arbeta som
projektledare. Ungefär var femte skulle kunna tänka sig att arbeta som testare
(22 %), utvecklare (20 %) och teamledare (20 %).

DE FLESTA UNGA KVINNOR HAR INGEN FÖREBILD INOM IT

Endast var tionde respondent svarar att de har en kvinnlig förebild inom it
(10 %). Här syns inga större skillnader beroende på ålder och utbildning.
Vi frågade de tio procent som svarade att de har en kvinnlig förebild, vem
det är. Bland de totalt 89 svaren är det många som svarar en kompis eller
sin mamma.

MAJORITETEN HAR INTE HAFT IT SOM ÄMNE I SKOLAN

Var fjärde ung kvinna svarar att de haft it som ämne i skolan (24 %). Hela 73
procent svarar att de inte haft det. Det är ingen skillnad på resultatet från 2016
års undersökning. Andelen som svarar att de haft it som ämne i skolan ökar med
utbildningsnivå. Bland de med grundskoleutbildning svarar endast var tionde
att de haft det (10 %).

FÅ KVINNOR UPPLEVER ATT ANNONSER OCH IT-JOBB ÄR RIKTADE
TILL DEM

Endast 12 procent av respondenterna upplever att annonser eller information om
jobb inom it är riktade till dem. Resultatet tyder på samma typ av diskrepans
mellan självbilden och bilden av it som vi kunnat se tidigare. Den främsta
anledningen till att man inte känner sig träffad av it-annonser är att man helt
enkelt inte är intresserad av det, var tredje svarar det (32 %).
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RELATIVT LÅG KÄNNEDOM OM IT-FRÄMJANDE INITIATIV FÖR KVINNOR

Liksom tidigare år kan vi se att majoriteten av unga kvinnor inte känner till något
av de it-främjande initiativ som är riktade till dem (63 %). Det som flest känner
till är ”Tjejer kodar”, en organisation som utbildar kvinnor i programmering. 13
procent känner till Women in tech och var tionde känner till Womengeneer.
De med Högskola/universitetsutbildning svarar i något större utsträckning att
de känner till de olika initiativen vilket tyder på att man introduceras till dessa
senare under sin utbildning.

SOCIALA MEDIER PÅVERKAR I STOR UTSTRÄCKNING UNGA KVINNORS
BILD AV IT-BRANSCHEN

Det som flest säger påverkar deras syn på it är familj och vänner, något som
går i linje med vad våra undersökningar visar. I stort sett lika många menar
att it-företagen är de som påverkar dem mest. På tredje plats kommer sociala
medier. Sociala medier påverkar alltså, enligt målgruppen själva, deras bild av
it-branschen i större utsträckning än nyheter, skola, reklam och tv.

MÅNGA TROR PÅ TIDIG INTRODUKTION AV IT FÖR ATT ATTRAHERA
FLER KVINNOR

På frågan om hur företag kan göra för att attrahera fler kvinnor till jobb inom it
är det många som svarar att man borde börja introducera it till kvinnor tidigare
i skolan. Flera svar handlar också om behovet att förändra företagskulturer för
att bli mer inkluderande. Det finns en del som menar att jakten på jämställdhet
kan blir förminskande för kvinnor, att kvinnor blir offer som ska hjälpas in i
en bransch.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

När
vi
sammanfattar
årets
undersökning och jämför med
resultaten med föregående år kan
vi se att andelen som arbetar med
it idag är oförändrad. Samtidigt
har andelen kvinnor som svarar att
det inte alls är lockande att arbeta
inom it mer än halverats under de
senaste åren. En relativt stor andel
unga kvinnor är alltså lockade av att
arbeta med it men gör de inte. Vad
beror det på? Enligt målgruppen
själva handlar det om att det inte
passar deras personlighet. Samtidigt
svarar var tredje att de kan tänka
sig att arbeta som designer inom it.

”

Nästan lika många svarar att de kan
tänka sig att arbeta som projektledare
inom it (29 %). Dessa respondenter
har uppenbarligen inget problem med
bilden av att vara it-projektledare
eller it-designer.
Troligtvis handlar det om begreppet
it i sig. När man talar om att arbeta
med it utan någon vidare kontext är
få intresserade. När man specificerar
yrket i termer som man kan relatera
till ökar intresset. Att begreppet it i sig
kan vara hämmande för intresset att
arbeta med det kan vi se tendenser av
i tidigare undersökningar. På frågan

Det kan vara så att unga kvinnors ointresse för it i
grunden är en kommunikationsfråga snarare än ett
ointresse för yrket i sig.
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om hur man beskriver it-branschen
är de vanligaste förekommande
orden ”tråkigt”, ”dator”, ”nördigt” och
”komplicerat”. Det kan vara så att
unga kvinnors ointresse för it i grunden
är en kommunikationsfråga snarare
än ett ointresse för yrket i sig. Endast
12 procent av samtliga tillfrågade
kvinnor tycker att information om
it-jobb är riktade till dem. Här har itutbildningar och företag som utformar
annonser om it-jobb en kommunikativ
utmaning men också stora möjligheter
i att förnya begreppet it till att bli mer
inkluderande för kvinnor.

SAMARBETET
INSIGHT INTELLIGENCE

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå. Vi hjälper företag,
myndigheter och organisationer att definiera förändringar och attityder i sin
omvärld. Vi arbetar med att analysera, paketera och kommunicera dessa
insikter internt och/eller externt. Vårt arbete innefattar allt från kund- och
medlemsundersökningar till bredare attityd- och marknadsundersökningar.
Insight Intelligence är ett systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Linköpings universitet (LiU) bedriver världsledande, gränsöverskridande
forskning inom bland annat IT, materialvetenskap och medicin. I samma
anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst
många professionsutbildningar för till exempel ingenjörer, läkare, lärare, och
civilekonomer. LiU blev universitet 1975 och har idag 32 000 studenter och 4 000
medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden
och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen. Sveriges
första ingenjörsutbildning i datateknik startades vid LiU och universitetet har
idag ledande utbildningar inom bland annat informationsteknologi, datateknik,
och mjukvaruteknik.

BREDBAND2

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och
säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil
fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga
och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang
som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Bredband2 i Skandinavien
AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 500 aktieägare med notering på
Nasdaq OMX Stockholm, First North.
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SAMARBETET

MICROSOFT

Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molnstjänster, programvara
och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sin fulla potential och skapa
nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och
tjänster finns bland annat Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Cloud,
Xbox, LinkedIn, Minecraft, Skype och sökmotorn Bing. Microsoft grundades år
1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har
idag cirka 600 medarbetare och kontor Stockholm, Göteborg och Linköping. Läs
mer på www.microsoft.se.

CGI

CGI är ett av världens största företag när det handlar om att skapa effektiva
och innovativa lösningar som hjälper våra kunder leverera bättre service, öka
sin säkerhet, stärka sin konkurrenskraft eller effektivisera sin verksamhet. CGI
arbetar med våra kunders mest strategiska processer och funktioner. Tillsammans
tar vi fram de lösningar som hjälper kunderna att utveckla och förbättra den
teknik som är avgörande för deras verksamhet. För att göra det framgångsrikt
krävs att man har en förmåga att lyssna på kunderna, och att förstå deras
villkor och förutsättningar.
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Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00

