UNGA
KVINNOR
OCH IT
Unga kvinnors syn på it som
bransch och yrke 2021

BAKGRUND
Syftet med denna undersökning är, liksom tidigare år att få en bättre förståelse
för hur unga kvinnor i Sverige ser på it som bransch och yrke. Vi gör det för att
förstå hur man som it-rekryterande företag, organisation eller myndighet kan
attrahera fler kvinnor till att arbeta med it. Frågan är då varför? Varför är det
så viktigt att kvinnor arbetar med it?
Dels är det en resursfråga. Det växande antalet svenska it-företag har svårt
att hitta kompetent personal inom Sverige och får anställa från utlandet.
Det finns också rent ekonomiska incitament. Enligt en undersökning från EUkommissionen om kvinnor inom IKT-sektorn skulle fler kvinnor i it-sektorn höja
BNP med 9 miljarder per år inom EU. Utöver dessa faktorer står vi nu i början av
en allt mer omfattande digital infrastrukturutveckling i samhället, kopplat till
artificiell intelligens och smarta produkter (IoT). När den data, som i allt större
utsträckning styr våra dagliga liv och tar beslut om oss, främst programmeras
av män, påverkar det jämställdheten i samhället i en helt ny omfattning.

”

När den data, som i
allt större utsträckning
styr våra dagliga liv
och tar beslut om oss,
främst programmeras
av män, påverkar
det jämställdheten i
samhället i en helt
ny omfattning.

I årets undersökning, som vi tagit fram tillsammans med Pulsen, Akavia, Soluno
och Linnéuniversitetet, frågar vi målgruppen själva om de tycker att det är
viktigt att fler kvinnor arbetar med it. Vi fortsätter också att titta på hur skolan
påverkar intresset för it, och hur attityderna till att arbeta med it förändrats de
senaste sex åren.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
Unga kvinnors kännedom om vad
it som yrke kan innebära fortsätter
att öka, med sex procentenheter
under det senaste året. De som i
störst utsträckning säger sig ha
kunskap om it som yrke bor i
storstäderna och har en universitets
eller högskoleutbildning.
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38 procent av respondenterna i
undersökningen ser det som lockande
att jobba inom it, det är lika många
som svarade det förra året. De äldre
respondenterna svarar det i nästan
dubbelt så stor utsträckning (42 %)
som de yngre (24 %). Det finns också
stora skillnader i resultaten kopplat

till var man bor. I Stockholmsområdet
svarar exempelvis varannan att de
ser det som lockande med it (50 %)
jämfört med norra Mellansverige där
drygt var femte gör det (22 %).

En bra lön är det som lockar flest med
ett jobb inom it, fler än varannan
respondent svarar det (55 %). Bland
de äldsta respondenterna svarar
nästan sex av tio det (58%). Det är
fler som lockas av en hög lön i år än
som gjort det tidigare år.
För de som inte är lockade av ett
jobb inom it beror det främst på
att man inte tror att det passar ens
personlighet. Hela sju av tio svarar
det (71 %). Det är fler som svarar det i

år än som gjorde det förra året (67 %)
och betydligt fler än som svarade det
2015 (46 %).

tycker också att företag borde komma
ut i skolan tidigt och inspirera om
it (48 %).

I årets undersökning har vi också
följt upp på frågan om vad man
tror är viktigast att tänka på för
arbetsplatser som rekryterar inom it
och som vill attrahera fler kvinnor.
Den åtgärd som flest tror på är att
föregå med gott exempel och själva
ha kvinnliga anställda inom it
(64 %). Nästan varannan respondent

Just skolan har vi i tidigare års
undersökningar kunnat se är en viktig
faktor för unga kvinnors it-intresse.
Ungefär en av tio i årets undersökning
svarar att skolan gjort dem mer
intresserade av it. Hela 64 procent
anser också att skolan inte gett dem
tillräckligt med kunskaper inom it.

”

En bra lön är det som lockar flest med ett jobb inom it,
fler än varannan respondent svarar det.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Pulsen data, Linnéuniversitetet,
Akavia och Soluno. Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig
för undersökningen, koordinering av samarbetet och sammanfattning av
denna rapport.
Undersökningen baseras på svar från 1000 kvinnor mellan 16 och 30 år över
hela Sverige som under januari 2021 intervjuats genom Sifos slumpmässigt
rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Svarsfrekvensen var 21 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.
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RELATION TILL IT
Vi har tidigare år kunnat se att det
spelar stor roll för både kunskapen om
it och intresset för it ifall man har en
vän eller familjemedlem som jobbar
med it. De flesta respondenter i årets

undersökning har varken syskon,
föräldrar eller partner som arbetar
med it (67 %). Endast fem procent
svarar att de själva arbetar med det.
På frågan var flera svarsalternativ

möjliga. Resultaten skiljer sig inte
nämnvärt från förra året. 86 procent
svarar också att varken de själva,
deras föräldrar, syskon eller partner
studerar något inom data/it.

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

67 %

10

10 %

10 %

9%

Ja, pappa

Ja, min partner

Ja, syskon

5%

3%

7%

Ja, jag

Ja, mamma

Nej

Fyra av tio kvinnor mellan 16 och
30 år kan tänka sig att arbeta
med it (40 %) och sex procent
arbetar med det idag. Vi ser
inga dramatiska förändringar i
detta resultat från föregående år.
Respondenterna mellan 26 och 30

”

år svarar i större utsträckning att
de kan tänka sig att arbeta med it
(42 %) än de som är under 20 år
(34 %). I Stockholmsområdet svarar
hela var tionde respondent att de
arbetar med it idag och trivs med
det (10 %).

Fyra av tio kvinnor
mellan 16 och 30 år
kan tänka sig att
arbeta med it.

HUR SER DIN ARBETSSITUATION UT IDAG?
2015

56 %

53 %

2016

49 %

2020

2021

52 %
36 % 38 %

40 % 40 %

4% 4% 6% 5%
0%
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

1%

1% 1%

Jag arbetar med it
idag men trivs inte
med det

4% 5% 3% 2%
Tveksam, vet ej
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KÄNNEDOM OM IT
Unga kvinnors kännedom om vad
it som yrke kan innebära fortsätter
att öka, med sex procentenheter
sedan förra året. Kännedomen om
it har ökat med tolv procentenheter
sedan 2015. Liksom i tidigare års
undersökningar kan vi se stora
skillnader i kännedom om it beroende

”

på om man har familj eller vänner
som arbetar med det. De respondenter
som har en partner, förälder eller ett
syskon som arbetar med it, uppger
i dubbelt så stor utsträckning att de
har en god kännedom om it jämfört
med de respondenter som inte
har det.

Unga kvinnors
kännedom om vad it
som yrke kan innebära
fortsätter att öka.

I VILKEN UTSTRÄCKNING SKULLE DU PÅSTÅ ATT DU KÄNNER TILL VAD IT SOM YRKE KAN INNEBÄRA?
Jag har god kännedom om vad it-yrken kan innebära

Jag har dålig kännedom om vad it-yrken kan innebära

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

45 %

44 %
35 %

33 %

2015

Vi kan också se stora skillnader i
kännedom om it som yrke i relation
till utbildning. De med eftergymnasial
utbildning uppger i mer än dubbelt så
stor utsträckning (35 %) som de med
grundskoleutbildning (16 %) att de
har god kännedom. Det verkar också
vara något av en storstadsfråga,
andelen som har god kännedom är
större i Malmö (35 %), Göteborg
(35 %) och Stockholm (37 %) än i
resten av landet.

12

33 %
26 %

22 %

20 %

43 %

41 %

2016

32 %
25 %

2020

2021

JAG HAR GOD KÄNNEDOM OM VAD IT SOM YRKE KAN INNEBÄRA

29 %

35 %

16 %

Grundskoleutbildning

Gymnasieutbildning

Universitets/
Högskoleutbildning

13

14

ASSOCIATIONER TILL IT
Det finns de som anser att begreppet
it är svårt att använda generellt
då det är så brett. Vissa har börjat
använda synonymer som ”tech”.
Andelen unga kvinnor som har
positiva associationer till begreppet
”it” har ökat med tolv procentenheter
under det senaste året. Andelen
som har negativa associationer
till it har samtidigt minskat

med åtta procentenheter
samma period.

under

Andelen som har positiva associationer
till begreppet ”tech” har också ökat,
med 11 procentenheter det senast året.
Det är dock fler som är positiva till
begreppet it (84 %) än som är positiva
till tech (67 %). Äldre respondenter
med gymnasieutbildning är de som

i störst utsträckning har positiva
associationer till it. Stockholmarna är
de som är mest positiva till begreppet
”tech” (76 %).
I årets undersökning adderade vi även
begreppet ”telecom”. Det är fler som är
negativa (33 %) till begreppet telecom
än som är positiva till det (30 %).
Många svarar ”tveksam, vet ej” (37 %).

”

Andelen unga kvinnor
som har positiva
associationer till
begreppet ”it” har ökat
med tolv procentenheter
under det senaste året.

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

Negativ

Tveksam, vet ej

67 %

56 %
32 %
12 %

24 %
10 %

2020

2021
Tech

84 %

72 %

30 %33 %
13 % 15 %

5%

2020

2021
IT

37 %

11 %
0% 0% 0%
2020

2021
Telecom

15

VAD SOM LOCKAR MED IT

38 procent av kvinnorna i
undersökningen ser det som lockande
att jobba inom it, det är lika många
som svarade det förra året.

”

38 procent av kvinnorna i undersökningen ser det som
lockande att jobba inom it.

I VILKEN UTSTRÄCKNING SER DU DET SOM LOCKANDE ATT JOBBA INOM IT?
2020

2021

40 % 39 %
32 %
20 %

31 %

20 %
6%

Inte alls lockande

16

Inte särskilt
lockande

Ganska lockande

7%

Väldigt lockande

2%

3%

Tveksam, vet ej

De äldre respondenterna är i nästan
dubbelt så stor utsträckning (42 %)
som de yngre (24 %), lockande att
jobba inom it.
Det finns också stora skillnader i
resultaten kopplat till var man
bor. I Stockholmsområdet svarar
exempelvis varannan att de ser det
som lockande med it (50 %) jämfört
med norra Mellansverige där drygt
var femte gör det (22 %).

”

JAG SER DET SOM LOCKANDE
ATT JOBBA INOM IT

37 %
24 %

16-20 år

De äldre
respondenterna är i
nästan dubbelt så stor
utsträckning som de
yngre, lockande att
jobba inom it.

42 %
19 %

21-25 år

26-30 år

34 %

34 %

32 %

22 %
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JAG SER DET SOM LOCKANDE ATT JOBBA INOM IT
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VAD SOM LOCKAR MED IT

Vi ställde en följdfråga till de 38
procent som ser det som lockande,
vad man ser som mest lockande.
En bra lön är det vanligaste svaret,
fler än varannan respondent
svarar det (55 %). Bland de äldsta
respondenterna svarar nästan sex av
tio det (58%). Det är fler som svarar
det i år än som gjorde det 2016 (41%)
och 2020 (47 (%). Det är å andra
sidan det enda svarsalternativ vars
resultat är högre i år än tidigare
år. Exempelvis har andelen som

”

ser goda karriärmöjligheter inom it
minskat med elva procentenheter
sedan 2016. Ännu större skillnad
ser vi bland de som svarar ”det är
intressant”. Andelen som lockas till it
på grund av att man tror att det är
intressant har minskat med hela 20
procentenheter under det senaste året.
Det är också betydligt färre som i år
svarar att de ser ett jobb inom it som
utmanande (22 %) än som gjorde det
förra året (36 %).

Andelen som lockas
till it på grund av att
man tror att det är
intressant har minskat
med hela
20 procentenheter
under det senaste året.

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

2020

2021

41 %

lönen är bra

47 %

55 %
52 %

det finns goda karriärmöjligheter

41 %

det finns många spännande
arbetsplatser

39 %
33 %

det är utmanande

22 %
19 %
21 %
20 %

det är ett arbete som skulle passa
min personlighet

12 %

arbetstiderna är bra

15 %
10 %

det är ett yrke där jag kan göra
skillnad i samhället

Annat, vad?

18

47 %

44 %

det är intressant

jag skulle trivas i en mer
mansdominerad miljö

55 %

9%
4%
2%
2%
3%

9%
9%

20 %

18 %

33 %
36 %

53 %

63 %
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VAD SOM LOCKAR MED IT

”

På frågan om vad som
skulle kunna göra en
mer intresserad av it
svarar de flesta ”en
intressant it-utbildning.

På frågan om vad som skulle kunna
göra en mer intresserad av it svarar
de flesta ”en intressant it-utbildning”,
38 procent svarar det. Bland
respondenterna under 20 år svarar
43 procent det. Var fjärde svarar att

de skulle bli mer intresserade av it
om det lärs ut mer i skolan (24 %).
Här kan vi, precis som i tidigare års
undersökningar, se den potential som
skolan har i att främja unga kvinnors
intresse för it.

VAD SKULLE MEST SANNOLIKT KUNNA FÅ DIG INTRESSERAD AV IT?

38 %

En intressant it-utbildning
Möjlighet för mig att få en fast
anställning och bra arbetsvillkor

33 %
24 %

Att det lärs ut mer i skolan
Möjlighet för mig att skapa en
egen app/hemsida/blogg

8%

Att en familjemedlem lär mig

6%

Att en kompis lär mig

6%

Att en influencer som jag gillar
talar om det

2%

Annat, vad?

2%
8%

Tveksam, vet ej
Inget skulle få mig att bli
intresserad av it
Jag är redan intresserad av it

20

13 %
5%

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG
ATT FÖLJA EN INFLUENCER,
EXEMPELVIS BLOGGARE ELLER
YOUTUBER, SOM TALAR OM IT?

23 %

26 %

Tveksam,
vet ej

Ja

Det är endast två procent som tror
de skulle kunna bli intresserade av
it genom en influencer. Samtidigt
svarar var fjärde att de skulle kunna
tänka sig att följa en influencer som
talar om it (26 %). Det är främst
kvinnor under 20 år som svarar
det (37 %).

”

Var fjärde skulle
kunna tänka sig att
följa en influencer som
talar om it.

51 %
Nej

21

VAD SOM HINDRAR EN FRÅN
ATT ARBETA MED IT
Vi ställde också en följdfråga till
de som inte skulle kunna tänka
sig att arbeta inom it (59 %), vad
man främst ser som hinder. Det
vanligaste hindret är liksom tidigare
år att man inte tror att det passar ens

personlighet. Hela sju av tio svarar
det (71 %). Det är betydligt fler som
svarar det i år än som gjorde det
2015 (46 %). Det är också fler som
i år svarar att de inte ser det om
intressant (45 %) än som svarat

det tidigare år (28 %). Bland de
nio procent som svarat ”annat, vad”
finns de som menar att de inte har
kompetensen att jobba med det, och
en del som svarar att de helt enkelt
inte är intresserade 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

2021
46 %

det skulle passa min personlighet
28 %
28 %

det är intressant
22 %
21 %
22 %
20 %

jag skulle trivas i en så
mansdominerad miljö
det är ett yrke där jag kan göra
skillnad i samhället

15 %
13 %
8%
9%
10 %
8%

det finns så många
spännande arbetsplatser
det är utmanande

arbetstiderna är bra

Lönen är bra

Det finns så goda karriärmöjligheter

4%
3%
3%
3%
2%
2%

6%
6%

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

Annat, vad?

Tveksam, vet ej
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8%
9%
4%
4%

10 %
9%

15 %

21 %
19 %

45 %

51 %

51 %

67 %
71 %

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att de som attraheras till
it-branschen gör det främst på grund av bra lön och goda karriärmöjligheter
medan de som inte attraheras främst hindras av att det inte passar deras
personlighet, samt att det inte är intressant.

23
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ATT VÄLJA IT-BRANSCHEN
FRAMFÖR ANDRA
BRANSCHER
I årets undersökning ställde vi också
en kompletterande fråga till samtliga
respondenter om vad som skulle få
dem att arbeta inom it-branschen
istället för inom andra branscher.
Det vanligaste svaret är ”om det är

intressant eller inspirerande” (43 %).
Bland de yngre respondenterna
svarar varannan det (50 %). Nästan
fyra av tio skulle kunna tänka sig
att arbeta inom it-branschen för en
högre lön (38 %). Bland de yngsta

respondenterna svarar var tredje att
de skulle kunna tänka sig att arbeta
inom it-branschen om de fick mer
kreativa arbetsuppgifter (33 %).

VAD AV FÖLJANDE SKULLE FÅ DIG ATT ARBETA INOM IT-BRANSCHEN, ISTÄLLET FÖR INOM ANDRA BRANSCHER?

Om det är intressant
och inspirerande

43 %
38 %

En högre lön
Större flexibilitet i när och var
jag kan arbeta

26 %
25 %

Mer kreativa arbetsuppgifter
Om jag fick erbjudande från
rätt arbetsplats

23 %
14 %

Bättre arbetstider
Möjlighet till vidareutbildning
på arbetsplatsen

13 %

Bättre arbetsvillkor generellt

13 %

Ett större inflytande på
min arbetsplats

5%

Att jag får arbeta med ny teknik
som t.ex. AI eller VR
Annat, vad?

8%
3%
6%

Tveksam, vet ej
Arbetar redan inom it-branschen
Inget skulle få mig att arbeta
inom it-branschen

2%
15 %
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JOBBPREFERENSER INOM IT
När vi går in på området
jobbpreferenser, börjar vi med
att fråga inom vilket av olika itorienterade arbetsområden som man
skulle kunna tänka sig att arbeta.
Var tredje skulle kunna tänka sig att
arbeta med sociala medier (34 %).
Det är fler än som svarade det förra
året (29 %). Det är också fler som i
år svarar att de kan tänka sig att
arbeta inom e-handel (30 %) än som

har andelen som svarar att de inte
är intresserade av att arbeta inom
någon av områdena minskat med
nio procentenheter under samma
period. De yngsta respondenterna är
mer intresserade av att jobba med
spel och medieproduktion medan
de äldsta är mer intresserade av
att arbeta med artificiell intelligens
och e-hälsa.

svarade det förra året (23 %). När
det kommer till AI är skillnaderna
också stora. Andelen som skulle
kunna tänka sig att arbeta inom
artificiell intelligens har ökat med sju
procentenheter under det senaste året.
Sammanfattningsvis har intresset
för att arbeta inom samtliga itorienterade områden ökat markant
under det senaste året. Parallellt

VILKET/VILKA AV FÖLJANDE OMRÅDEN SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA INOM?
2020

2021

29 %

Sociala medier

23 %

E-handel

27 %
29 %

Medieproduktion

23 %

E-hälsa
Människa/dator-interaktion
(exempelvis gränssnitt och användarupplevelse)

20 %
14 %

Artificiell Intelligens

12 %

Användarstöd

26

21 %

15 %

10 %
12 %

Virtual reality

Jag är inte intresserad att arbeta inom något av
dessa områden

25 %

13 %
14 %

Cybersäkerhet

Tveksam, vet ej

27 %

16 %
16 %

Spel

Fintech

30 %

3%

6%

3%
5%
19 %

28 %

34 %

”

Andelen som skulle kunna tänka sig att arbeta inom
artificiell intelligens har ökat med sju procentenheter
under det senaste året.
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JOBBPREFERENSER INOM IT

”

Intresset för att arbeta inom olika it-orienterade
områden har ökat under det senaste året.

28

När det kommer till frågan om
vilka mer specifika it-yrken man
skulle kunna tänka sig att arbeta
med svarar 21 procent att de inte
är intresserad av att arbeta inom
it och nio procent svarar ”tveksam,
vet ej”. Det innebär att 70 procent
svarar att de kan tänka sig att
arbeta med någon av de listade
it-yrkena. Designer (29 %) och

tanke på hur få kvinnor som arbetar
med det idag. Det är färre som i år
svarar att de inte är intresserade
av att arbeta inom it (21 %) än
som gjorde det förra året (26 %). I
Stockholmsområdet svarar var femte
kvinna att de kan tänka sig att
arbeta som programmerare (19 %).

projektledare (28 %) är fortfarande
det vanligaste svaren. Var fjärde
skulle kunna tänka sig att arbeta
som testare inom it (25 %). Bland de
under 20 år svarar nästan var tredje
att de skulle kunna göra det (31 %).
Var femte skulle kunna tänka sig
att arbeta som utvecklare (22 %),
teamledare (19 %) och konsult (19 %).
Det är en relativt stor andel med

VILKET/VILKA AV FÖLJANDE YRKEN INOM IT SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA SOM?
2020

2021

Designer

29 %
29 %
28 %

Projektledare

22 %

Testare

20 %
19 %

Teamledare

18 %
19 %

Konsult

13 %
15 %

Programmerare
Egenföretagare

14 %

9%
10 %

Tekniker

8%
7%

Säljare

6%

Supporttekniker

5%

Systemarkitekt

Jag är inte intresserad att arbeta inom it

17 %

12 %
14 %

Dataanalytiker

Tveksam, vet ej

25 %

20 %
22 %

Utvecklare

Annat yrke inom it, vilket?

34 %

8%
8%

1%
1%
5%

9%
21 %

26 %
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ATT UTBILDA SIG INOM IT
I årets undersökning ville vi få en
bättre förståelse för hur man ser på
att utbilda sig inom it. 30 procent av
samtliga respondenter svarar att de
skulle kunna tänka sig att göra det.
41 procent skulle inte kunna tänka sig
att göra det. Relativt många svarar
”tveksam vet ej” (24 %) vilket kan
bero på att man inte förstår vad en
it-utbildning innebär.
Bland respondenterna mellan 26
och 30 år svarar var tredje att de
kan tänka sig att utbilda sig inom
it (33 %) vilket kan jämföras med
motsvarande var fjärde bland de
under 25 år (25 %).

I Stockholm och Göteborg svarar hela
fyra av tio att de skulle kunna tänka
sig att utbilda sig inom it (39 %).
Vi ställde en följdfråga till de 41
procent som svarade att de inte kan
tänka sig att utbilda sig inom it, vad
det främste hindret för det är. De
flesta svarar att det helt enkelt inte är
intressant (67 %). Det är framförallt
de mellan 21 och 25 år som svarar
det (73 %). Många svarar också att
de redan utbildat sig inom något
annat (42 %).

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG
ATT UTBILDA DIG INOM IT?

24 %

5%

Tveksam,
vet ej

Har redan en utbildning
inom it/utbildar mig
redan inom it

30 %
Ja

41 %
Nej

VAD SER DU SOM DE FRÄMSTA HINDREN FÖR ATT UTBILDA DIG INOM IT?

67 %

Det är inte intressant
Jag har redan utbildat mig inom
något annat

42 %

Ämnena man studerar verkar för
komplicerade för mig

13 %
6%

Det är en för mansdominerad miljö
Jag känner inte att någon
uppmuntrar mig att studera inom it
Jag vet inte vilka karriärmöjligheter
som finns

2%

Jag förstår inte skillnaden mellan
de olika utbildningarna

2%

Jag känner ingen som har studerat
inom it
Annat, vad?
Tveksam, vet ej

30

4%

1%
2%
4%

31

HUR SKOLAN PÅVERKAR
INTRESSET FÖR IT
I tidigare års undersökningar är
det många kvinnor som svarat att
de i större utsträckning hade velat
bli introducerade till it som ämne i
grundskolan. Vi har kunnat se att

skolan har en viktig roll i att främja
it-intresset. I år ställde vi en fråga
om just det, hur skolan påverkat ens
intresse för it. 15 procent svarar att
skolan har påverkat deras intresse

för it. Tre av fyra svarar att den
inte gjort det (75 %). De yngsta
respondenterna svarar i större
utsträckning (20 %) än de äldsta (12 %)
att skolan påverkat intresset för it.

”

15 procent svarar att
skolan har påverkat
deras intresse för it.

HAR SKOLAN PÅVERKAT DITT
INTRESSE FÖR IT?

10 %

15 %

Tveksam,
vet ej

Ja

Vi ställde också en följdfråga till de 15
procent som svarat att deras intresse
för it har påverkats av skolan, om det
gjort en mer eller mindre intresserad
av det. De flesta svarar att det gjort
dem mer intresserade (77 %). Basen i
antalet svar på denna följdfråga är
för liten för att kunna dra slutsatser
utifrån demografiska skillnader.

HAR DU BLIVIT MER ELLER
MINDRE INTRESSERAD AV IT
GENOM SKOLAN?

10 %

77 %

Tveksam,
vet ej

Mer

75 %
Nej

20 %
Mindre
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Hela 64 procent av samtliga
respondenter anser att skolan inte
gett dem tillräckligt med kunskaper
inom it. Det är en stor andel som,
liksom tidigare års undersökningar
visar på en efterfrågan på it i skolan.

”

Hela 64 procent av samtliga respondenter anser
att skolan inte gett dem tillräckligt med kunskaper
inom it.

ANSER DU ATT SKOLAN HAR GETT DIG TILLRÄCKLIGT MED KUNSKAP INOM IT?

38 %
26 %

24 %

6%

5%

Ja, absolut

Ja, delvis

29%

Nej, delvis inte

Nej, absolut inte

Tveksam, vet ej

64%
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KÄNNEDOM OM OLIKA
IT-FRÄMJANDE INITIATIV
För att få upp intresset för it och teknik
bland unga kvinnor har det senaste
åren en rad olika initiativ etablerats
i form av it-främjande föreningar,
studiecirklar och företag. När vi i
år följer upp på kännedomen kring
dessa initiativ bland målgruppen kan
vi se att den vuxit något. Andelen
som svarar att de inte känner till
något av de listade initiativen har

”

minskat med sju procentenheter det
senaste året.
Mest välkänt är ”Tjejer kodar”
som är en verksamhet som funnits
sedan 2015 och som anordnar
kurser, resor och inspirationskvällar
inom programmering för kvinnor.
Drygt var femte kvinna mellan 16
och 30 år känner till ”Tjejer kodar”

Drygt var femte kvinna mellan 16 och 30 år
känner till ”Tjejer kodar”
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(22 %), det är en kännedomsökning
med fem procentenheter sedan
förra året. Andelen som känner till
”Women in tech” har också ökat,
med sex procentenheter det senaste
året. De två svarsalternativ med
en asterisk är nya i listan för i år.
Kännedomen är högre bland de
äldre respondenterna än bland
de yngre.

VILKA AV FÖLJANDE INITIATIV FÖR TJEJER INOM IT KÄNNER DU TILL?
2020

* Nya svarsalternativ för i år

2021

17 %

Tjejer kodar

13 %

Women in tech

9%
8%

Womengineer
Datatjej

6%
7%

Teklafestivalen

7%
7%
0%

6%

IGE-day*

0%
3%

Geek Girl Meetup

3%
3%

WiTEC Sweden
TECHEQ
#addher (tidigare Winit)
Tveksam, vet ej
Jag känner inte till något av dessa initiativ

19 %

7%
10 %

Pink programming

Teknikkvinnor*

22 %

1%
1%
1%
2%
1%
1%
3%
4%
56 %

63 %
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KÄNNEDOM OM OLIKA IT-FRÄMJANDE INITIATIV

Som vi kunnat se även tidigare år är kännedomen om de olika it-initiativen
något av en storstadsfråga. Kännedomen är generellt högre bland de som bor
i Stockholmsområdet.

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

Genomsnitt

Tjejer kodar

22 %

Women in tech

19 %

Pink programming

10 %

Datatjej

7%

Teklafestivalen

7%

WiTEC Sweden
TECHEQ
#addher (tidigare Winit)
Tveksam, vet ej
Jag känner inte till något av dessa initiativ

16 %

12 %
12 %

8%
6%

Teknikkvinnor

Geek Girl Meetup

34 %

11 %
8%

Womengineer

IGE-day

35 %

5%
3%
6%
3%
2%
1%
3%
2%
0%
1%
5%
4%
39 %

56 %
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UNGA KVINNORS RÅD TILL
ARBETSPLATSER SOM
REKRYTERAR INOM IT
I förra årets undersökning ställde vi
en fråga om vad man tror skulle
vara den mest effektiva åtgärden
för företag som vill attrahera fler
kvinnor till jobb inom it. Frågan var
öppen och respondenterna fick svara
fritt. Många av svaren handlade då
om att man borde börja introducera
it till kvinnor tidigare i skolan. Flera
svar handlade också om behovet att
förändra företagskulturer för att bli
mer inkluderande.

I årets undersökning formulerade
vi om frågan något och gav
fasta svarsalternativ (max tre
svarsalternativ per person). Den
åtgärd som flest tror på för att som
företag attrahera fler kvinnor till it är
föregå med gott exempel och själva ha
kvinnliga anställda inom it (64 %).
Nästan varannan respondent tycker
också att företag borde komma ut och
inspirera om it tidigare i skolan (48 %).
Drygt var fjärde respondent tror på att
lyfta fram karriärpotentialen (27 %)
och att belysa vad it kan innebära för
samhällsutvecklingen (26 %).

”

Den åtgärd som flest
tror på för att som
företag attrahera fler
kvinnor till it är föregå
med gott exempel och
själva ha kvinnliga
anställda inom it.

VAD TROR DU ÄR DET VIKTIGASTE ATT TÄNKA PÅ FÖR ARBETSPLATSER SOM REKRYTERAR INOM IT, FÖR ATT
ATTRAHERA FLER KVINNOR?

Föregå med gott exempel och själva ha
kvinnliga anställda inom it

64 %

Att de kommer ut och inspirerar om it
tidigare i skolan

48 %
27 %

Lyfta fram karriärpotentialen
Belysa vad it kan innebära för
samhällsutvecklingen

26 %

Kommunicera mer genom digitala
kanaler och sociala medier

15 %

Erbjuda vidareutbildning

15 %

Anpassa språket i reklam/kommunikation
mer till kvinnor

15 %
10 %

Tveksam, vet ej
Annat, vad?
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4%
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SYNEN PÅ VIKTEN AV
KVINNOR INOM IT
När vi genomför denna undersökning gör vi det med utgångspunkt
av att det är viktigt med kvinnor inom it. Vi frågade om målgruppen
själva anser att det är viktigt med fler kvinnor inom it, åtta av tio tycker
det (82 %).

”

Åtta av tio tycker att
det är viktigt med fler
kvinnor inom it.

HUR VIKTIGT ANSER DU ATT DET ÄR ATT FLER KVINNOR, ÄN IDAG, ARBETAR INOM IT?

41 %

41 %

8%

8%

3%
Inte alls viktigt

Inte särskilt viktigt

11%
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Ganska viktigt

Mycket viktigt

82%

Tveksam, vet ej

Vi ställde också en fråga om varför
man tycker att det är viktigt/
oviktigt. Bland de elva procent som
ser det som oviktigt menar de flesta
på att vilket kön man har är oviktigt
och att intresse och kompetens ska
styra vad man jobbar med. Bland de
82 procent som tycker att det är viktigt
med fler kvinnor inom it svarade
totalt 606 personer på följdfrågan

om varför det är det. De flesta svaren
handlar om att det är viktigt med
jämställdhet på arbetsmarknaden
oavsett bransch. En del menar att det
är viktigt just för att it-branschen är
så pass mansdominerad. Det finns
också vissa som pekar på att it är en
bransch som formar samhället och
att det därför är extra viktigt med
jämställhet där.

VARFÖR TYCKER DU ATT DET ÄR VIKTIGT ATT FLER KVINNOR ARBETAR MED IT?
Exempel på öppna svar (totalt 606 st)

”
”
”
”
”

Alla branscher gynnas av mångfald bland de anställda.
De som arbetar med eller utvecklar it påverkar hur den fungerar, hur den
kan används och hur den ser ut. Det behövs därför olika perspektiv och
erfarenheter hos dessa personer.
Det är lätt att känna sig utanför på en arbetsplats om man är ensam kvinna
(eller ensam man) där.
Eftersom it känns som en mansdominerad bransch. Jag själv läser
programmering på gymnasiet men jag är ändå tveksam till en karriär inom
it eftersom så få kvinnor arbetar med det och att det därför känns som att jag
kommer få sämre arbetsvillkor.
Eftersom det är it-branschen som jobbar med framtida lösningar och
produkter finns det en möjlighet att påverka samhället, något som båda kön
bör göra.
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SYNEN PÅ VIKTEN AV KVINNOR INOM IT

De flesta kvinnor i undersökningen upplever att teknik som de använder i
sin vardag är lika anpassad för kvinnor som för män (60 %), men var sjätte
upplever inte det (17 %). Bland respondenterna i Stockholmsområdet svarar hela
var fjärde att de inte upplever att tekniken är lika anpassad (26 %).

”

Var sjätte upplever att den teknik som de använder i sin
vardag inte är lika anpassad för kvinnor som för män.

I VILKEN UTSTRÄCKNING UPPLEVER DU ATT TEKNIK, SOM DU ANVÄNDER I DIN VARDAG, ÄR LIKA ANPASSAD
FÖR KVINNOR SOM FÖR MÄN?

41 %

19 %

16 %

23 %

1%
Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Tveksam, vet ej
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HUR CORONAPANDEMIN
PÅVERKAT INTRESSET FÖR IT

Det senaste året har coronapandemin
tvingat oss alla att vara hemma mer.
Vi ville ta reda på om den allt mer
digitala kommunikationen i samband
med distans-studier eller hemarbete
påverkat intresset för it. Var tionde
säger att coronapandemin påverkat
deras intresse för att arbeta med
it (11 %).
Bland de 11 procent som svarade att
coronapandemin påverkat intresset
för att arbeta med it svarar nio av
tio att de gjort dem mer positiva till
att arbeta med det. Man kan alltså
säga att en av tio unga kvinnor har
fått ett större intresse för att arbeta
med it under pandemin då de varit
tvungna att arbeta mer med det.

”

HAR CORONAPANDEMIN
PÅVERKAT DITT INTRESSE FÖR
ATT ARBETA MED IT?

HUR HAR CORONAPANDEMIN
PÅVERKAT DITT INTRESSE FÖR
ATT ARBETA MED IT?

6%

11 %

4%

5%

Tveksam,
vet ej

Ja

Jag har blivit mindre
intresserad av att arbeta
med it

Tveksam,
vet ej

83 %
Nej

Var tionde säger att coronapandemin påverkat deras
intresse för att arbeta med it.
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91 %
Jag har blivit mer intresserad av att
arbeta med it

SUMMERING AV RESULTAT
ÖKAD KÄNNEDOM OM IT-YRKET

Målgruppens kännedom om vad it som yrke kan innebära fortsätter att öka,
med sex procentenheter sedan förra året. Kännedomen om it har ökat med tolv
procentenheter sedan 2015. Liksom tidigare års undersökningar kan vi se stora
skillnader i kännedom om it beroende på om familj/vänner arbetar med det. De
respondenter som har en partner, förälder eller syskon som arbetar med it,
uppger i betydligt större utsträckning att de har en god kännedom om it jämfört
med de respondenter som inte har det.

VARANNAN UNG KVINNA I STOCKHOLM ÄR LOCKAD ATT JOBBA
INOM IT

38 procent av kvinnor mellan 16 och 30 år ser det som lockande att jobba inom
it, det är lika många som svarade det förra året. De äldre respondenterna svarar
i nästan dubbelt så stor utsträckning (42 %) som de yngre (24 %) att de ser
det som lockande att jobba inom it. Det finns också stora skillnader i resultaten
kopplat till var man bor. I Stockholmsområdet svarar exempelvis varannan att
de ser det som lockande med it (50 %) jämfört med norra Mellansverige där
drygt var femte gör det (22 %). En bra lön är det som flest ser som lockande
med ett jobb inom it.

EN INTRESSANT IT-UTBILDNING SKULLE MEST SANNOLIKT
ÖKA IT-INTRESSET

På frågan om vad som mest sannolikt skulle kunna få en mer intresserad av it
är ”en intressant it-utbildning” det vanligaste svaret, 38 procent svarar det, och
bland respondenterna under 20 år svarar 43 procent det. Var fjärde svarar också
att de skulle bli mer intresserade av it om det lärs ut mer i skolan (24 %). Hela 64
procent tycker att skolan inte gett dem tillräckligt med kunskaper inom it. Här
kan vi, precis som i tidigare års undersökningar se den potential som skolan har
i att främja unga kvinnors intresse för it.
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DE SOM INTE ÄR INTRESSERADE AV ATT ATT ARBETA MED IT, TYCKER
INTE ATT DET PASSAR DERAS PERSONLIGHET

Bland de som inte är intresserade av att arbeta med it svarar hela sju av tio att
det beror på att det inte passar deras personlighet (71 %). Det är fler som svarar
det i år än som gjorde det förra året (67 %) och betydligt fler än som svarade det
2015 (46 %). Det är också fler i år som svarar att de inte ser det som intressant
(45 %) än som svarat det tidigare år (28 %). Bland de nio procent som svarat
”annat, vad” finns de som menar att de inte har kompetensen att jobba med det,
och en del som svarar att de helt enkelt inte är intresserade av det.

SJU AV TIO KAN TÄNKA SIG ATT ARBETA MED NÅGOT TYP AV IT-YRKE

När det kommer till frågan om vilka mer specifika it-yrken man skulle kunna
tänka sig att arbeta med svarar 21 procent att de inte är intresserad av att arbeta
inom it och nio procent svarar ”tveksam, vet ej”. Det innebär att 70 procent svara
att de kan tänka sig att arbeta med någon av de listade it-yrkena. Designer (29
%) och projektledare (28 %) är fortfarande det vanligaste svaren. Var fjärde
skulle kunna tänka sig att arbeta som testare inom it (25 %). Bland de under 20
år svarar nästan var tredje att de skulle kunna göra det (31 %).

FÖRETAG BÖR ANSTÄLLA KVINNOR FÖR ATT ATTRAHERA KVINNOR

Den åtgärd som flest tror på för att som företag attrahera fler kvinnor till it
är föregå med gott exempel och själva ha kvinnliga anställda inom it (64 %).
Nästan varannan respondent tror också på att företag kommer ut och
inspirerar om it tidigare i skolan (48 %). Drygt var fjärde respondent tror på
att lyfta fram karriärpotentialen (27 %) och att belysa vad it kan innebära för
samhällsutvecklingen (26 %).

VAR SJÄTTE UNG KVINNA TYCKER INTE ATT TEKNIK I VARDAGEN ÄR
ANPASSAD FÖR KVINNOR

De flesta kvinnor i undersökningen upplever att teknik som de använder i
sin vardag är lika anpassad för kvinnor som för män (60 %), men var sjätte
upplever inte det (17 %). Bland respondenterna i Stockholmsområdet svarar hela
var fjärde respondent att de inte upplever att tekniken är lika anpassad (26 %).
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SUMMERING AV RESULTAT

FLER KAN TÄNKA SIG ATT JOBBA INOM OLIKA IT-BASERADE OMRÅDEN

Intresset för att arbeta inom olika it-orienterade områden ökat markant under det
senaste året. Var tredje skulle kunna tänka sig att arbeta sociala medier (34 %),
det är något fler än förra året (29 %). Fler svarar också i år att de kan tänka
sig att arbeta inom e-handel (30 %) än som svarade det förra året (23 %). När
det kommer till AI är skillnaderna också stora. Andelen som skulle kunna tänka
sig att arbeta inom artificiell intelligens har ökat med sju procentenheter under
det senaste året. Parallellt har andelen som svarar att de inte är intresserade av
att arbeta inom någon av områdena minskat med nio procentenheter under
samma period.

ÅTTA AV TIO TYCKER DET ÄR VIKTIGT MED FLER KVINNOR INOM IT

Åtta av tio anser att det är viktigt med fler kvinnor inom it (82 %). På den
öppna följdfrågan om varför man tycker att det, handlar många svar om att det
är viktigt med jämställdhet på arbetsmarknaden oavsett bransch. En del menar
att det behövs för att it-branschen är så pass mansdominerad. Det finns också
vissa som pekar på att it är en bransch som formar samhället och att det därför
är extra viktigt med jämställhet där.

EN AV TIO HAR BLIVIT MER INTRESSERADE AV IT SOM FÖLJD
AV PANDEMIN

Var tionde säger att coronapandemin påverkat deras intresse för att arbeta
med it (11 %). Av de 11 procent som svarat att coronapandemin påverkat deras
intresse för att arbeta med it, svarar nio av tio att de gjort dem mer positiva till
det. Man kan alltså säga att en av tio fått ett större intresse för att arbeta med
it i samband med att de varit tvungna att arbeta mer med det.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Caroline Criado Perez är en brittisk
journalist och författare som skrivit
boken ”Invinsible women” om ”gender
bias”. Gender bias handlar om hur
samhället är uppbyggt för att på
olika sätt gynna det ena könet, eller
missgynna det andra. Det syns i hur
byggnader är designade och hur
produkter är utformade. Fler och fler
talar nu också om gender bias data.
Data är grunden för de beslut som
tas om oss alla i vår vardag. Det
handlar om försäkringar, pension,
lån, sjukvård, ja alla delar av
våra liv formas av data. Med
den växande utvecklingen inom

”

artificiell intelligens och uppkopplade
hushållsprodukter ökar omfattningen
och konsekvenserna av gender
bias data.
Vad händer om den data som tar
beslut om oss programmeras utan
att representera stora delar av
befolkningen, kvinnor?
I årets undersökning svarar var
sjätte ung kvinna att den teknik som
hon använder i sin vardag inte är
lika anpassad för kvinnor som för
män (17 %). Bland respondenterna
i Stockholmsområdet svarar hela
var fjärde att de inte upplever att

De flesta kvinnorna i undersökningen tycker, trots att
de inte nödvändigtvis vill arbeta med it själva, att det
är viktigt att fler kvinnor gör det.
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tekniken är lika anpassad (26 %).
Det kommer att bli intressant
att följa upp på denna fråga i
kommande
undersökningar,
för
att se hur det förändras i takt
med teknikutvecklingen.
Det verkar som att fler blir medvetna
om innebörden av en jämställd
it-bransch. De flesta kvinnorna i
undersökningen tycker, trots att
de inte nödvändigtvis vill arbeta
med it själva, att det är viktigt att
fler kvinnor gör det (82 %). Som en
kvinna i undersökningen utrycker
det på frågan om varför det är
viktigt att fler kvinnor arbetar med
it: ”Eftersom det är it-branschen som
jobbar med framtida lösningar och
produkter finns det en möjlighet att
påverka samhället, något som båda
kön bör göra”.

SAMARBETET
PULSEN

Den familjeägda Pulsenkoncernen är Sveriges mest erfarna techbolag. Ett
starkt entreprenörskap kombinerat med en långsiktig syn på affärer har
skapat mångåriga relationer med både kunder och medarbetare inom flera
branscher. Idag har koncernen fler än 1 500 medarbetare och omsätter över
3,1 miljarder kronor.
Pulsenkoncernen har sin grund inom IT men bedriver idag bedriver verksamhet
inom flera olika områden genom bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg,
Shibuya, Indicate me, Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Konferens, Releasy,
Hjältevadshus och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och
har sin bas i Borås.

SOLUNO

Soluno är en av de ledande UCaaS-leverantörerna i Europa med över 200.000
användare i molnet. Vi driver framtiden för affärskommunikation genom att
erbjuda ett mobile-first-koncept genom Wholesalepartners i Europa.
Solunos devis är att driva framtiden inom telefoni för företag och detta är något
vi lever efter varje dag. Vi jobbar ständigt med att utveckla de tjänster vi
har för att göra dem bättre, säkrare och enklare att använda. Dessutom tar vi
fram nya funktioner, både på egen hand och tillsammans med partners, för att
förenkla arbetsdagen för våra slutanvändare och våra partners. Läs mer om oss
på www.soluno.se

AKAVIA

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades
av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister,
samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet
är partipolitiskt obundet och det näst största förbundet inom Saco. Akavia vill
att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom
hela arbetslivet.
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SAMARBETET

LINNÉUNIVERSITETET

Med 33 000 studenter och 2100 medarbetare, Linnéuniversitetet (LNU) är en
kreativ och internationell kunskapsmiljö som sätter kunskap i rörelse för en hållbar
samhällsutveckling. LNU bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö
universitet och Högskolan i Kalmar och vill vara ett modernt universitet med
Småland som bas och världen som spelplats. Vid institutionen för datavetenskap
och medieteknik erbjuder vi flera högskoleingenjörsingenjörsutbildningar
och vi startade vår första civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik i 2020.
Forskningen inom datavetenskap riktar in sig mot teknik för att bygga smartare
mjukvarusystem. Aktiviteterna bedrivs i huvudsak inom fyra forskningsområden
(cyberfysikaliska system, informations- och mjukvaruvisualisering, självpassande
mjukvarusystem, mjukvaruteknologier) med flera beröringspunkter. Inom
medieteknik ligger fokus på mobilitet, sociala medier och lärande. Inom ämnet
datavetenskap återfinns även Linnaeus University Centre for Data Intensive
Sciences and Applications, DISA, som är Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö
som arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder.

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.
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Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00

