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BAGGRUND OG FORMÅL

SAMDATA\HK har udviklet en IT-politisk strategi for at opkvalificere HK til at være proaktiv på det IT-politiske område og derigennem udvikle fremtidens 

arbejdsmarked. Strategien er udviklet som svar på spørgsmålet: Hvordan skal SAMDATA\HK fastholde sine medlemmer i jobs over den kommende 10-

årige periode?

Formålet med SAMDATA\HK’s IT-politiske strategi er, ud over at give konkrete indspark til HK’s sektorers fagstrategier, at opkvalificere HK som 

organisation i sin helhed til at være proaktiv på det IT-politiske område og derigennem udvikle fremtidens arbejdsmarked i modsætning til blot at 

reagere på forandringer i arbejdsudbud og –efterspørgsel. 

SAMDATA\HK ønsker at inddrage analyser i implementeringen af strategien med henblik på at kortlægge viden og følge udviklingen inden for seks 

strategiske løsningsforslag. I denne rapport præsenteres en analyse af ”Kønsfordelingen i IT-jobs”.

Formålet med analysen er:

At give SAMDATA\HK detaljeret viden om kønsfordelingen i IT. Den centrale problemstilling er, at der er (for) få kvinder i IT-stillinger. 

Yderligere skal rapporten bidrage til at opkvalificere og videreudvikle den IT-politiske strategi de kommende år.

Rapporten er baseret på flere datakilder:

Desk research af eksisterende studier og viden

Kvalitative dybdeinterview med to IT-eksperter

En kvantitativ elektronisk spørgeskemaundersøgelse med SAMDATA\HK’s medlemmer

En kvantitativ telefonisk spørgeskemaundersøgelse med virksomheders IT-ansvarlige

Kvalitative dybdeinterview med 3 IT-chefer og 4 kvindelige medarbejdere fra 4 virksomheder 

Kvalitative dybdeinterview med 5 kvindelige medlemmer af SAMDATA\HK

BAGGRUND OG FORMÅL
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KUN FÅ KVINDER I IT-JOBS ER IT-SPECIALISTER – OG FLEST KVINDER ARBEJDER I VIRKSOMHEDER, DER ER DÆKKET AF EN OVERENSKOMST

Væsentligt flere mænd end kvinder er beskæftiget i IT-jobs. Dertil kommer, at flere mænd end kvinder er ansat i jobs, hvor de kan defineres som IT-specialiser, 

mens flere kvinder end mænd er ansat i jobs, hvor de defineres som avancerede IT-brugere. Det er dog interessant, at IT-faglige kvinder er særligt repræsenteret i 

offentlige virksomheder og virksomheder med en overenskomst. Det er således en større andel kvinder end mænd, der er dækket af en overenskomst, mens der samtidigt 

særligt er offentlige ansatte, der er dækket af en overenskomst. 

DEN TVIVLENDE KVINDE

En ændring af betoningen af tekniske begreber, halve it-stillinger der kombinerer andet arbejdsindhold, 

efteruddannelser og mulig sparring kan give kvinder tryghed til at vælge it-sektoren og troen på, at de kan klare 

sig i et it-job. En general anbefaling er at tydeliggøre mulighederne for kompetenceudvikling og sørge for, at også 

kvinder er repræsenteret i ansættelsesudvalg.

IT-LØSNINGER RETTES MOD MANDELIGE BEHOV OG PRÆFERENCER

I både desk researchen og de dybdegående interviews kom det til udtryk, at når IT-branchen er 

domineret af det ene køn, så kan dette skabe risiko for, at udviklingen af løsninger tilpasses en 

specifik logik i forhold til indhold, brugeroplevelse, etc. Derudover mener it-ansatte, at kvinder – i 

gennemsnit - bidrager med andre kompetencer, såsom forståelse af funktionalitet og 

brugeroplevelse.

MANGLENDE TEKNISK INTERESSSE OG KOMPETENCER

Over halvdelen af medlemmerne i medlemsundersøgelsen og størstedelen af de kvindelige medlemmerne i interviewene tilkendegiver 

eller fortæller, at it-sektoren fravælges af kvinder som følge af manglende interesse for it og teknik. Dertil fortæller flere om, at usikkerhed 

ifm. egne it-kompetencer eller manglende it-kompetencer blandt kvinder ligeledes kan være årsagen til at it-sektoren fravælges.

GODE SOCIALE RELATIONER, MEN EN HÅRD TONE PÅ IT-ARBEJDSPLADSEN

67 pct. af de erhvervsaktive medlemmer angiver, at der på deres arbejdsplads er gode sociale relationer, mens den samme oplevelse gør sig gældende 

blandt virksomhederne. I de dybdegående interviews omtales ligeledes gode sociale relationer på arbejdspladsen, mens det dog samtidigt beskrives, at 

der i nogle IT-miljø kan være en meget hård og barsk tone (”mandekultur”, ”byggepladstone”), som vil kunne skramme nogle kvinder væk fra branchen. 
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ARBEJDETS INDHOLD, BALANCEN MELLEM ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV SAMT SOCIALE RELATIONER ER VIGTIGE ARBEJDSFORHOLD

Medlemsundersøgelsen viser, at selve arbejdets indhold og mulighederne for at få indflydelse herpå, work/life balance og sociale relationer er nogle af de arbejdsforhold 

som både kvindelige og mandlige medlemmer vægter højst. Resultaterne viser desuden et sammenfald mellem de arbejdsforhold som flest medlemmer finder vigtigst 

samt de arbejdsforhold, som de rent faktisk oplever at have. Der er dog signifikant flere kvinder end mænd, der finder det vigtigt, at have indflydelse på arbejdsopgaver, 

mulighed for flextid samt at være dækket af en overenskomst. 

BLOT FÅ VIRKSOMHEDER HAR EN MÅLSÆTNING OM EN MERE KØNSBLANDET ARBEJDSPLADS

Virksomhedsundersøgelsen viser, at 41 pct. af de adspurgte virksomheder har en ligestillingspolitik. Imidlertid er kun 

en tredjedel af virksomhederne med en ligestillingspolitik, der har en målsætning om en mere kønsblandet 

arbejdsplads. Dernæst er det næsten halvdelen af virksomhederne, der ikke har initiativer for at rekruttere og/eller 

fastholde kvindelige IT-faglige medarbejdere. 

FLERE KVINDER END MÆND OPLEVER UØNSKEDE SEKSUELLE TILNÆRMELSER 

Hver fjerde kvinde har oplevet seksuelle tilnærmelser i løbet af deres arbejdsliv, mens det kun er 

hver tyvende mand. 42 pct. af de adspurgte medlemmer, som har oplevet uønskede seksuelle 

tilnærmelser, havde det ikke godt med, at det skete, mens 10 pct. fik det psykisk dårligt.

MANGLENDE FOKUS PÅ KØNFORDELING I IT-JOBS

Særligt medlemmerne oplever manglende ledelsesfokus på kønsfordelingen blandt it-ansatte, mens over halvdelen af både virksomheder 

og medlemmer mener, at kønsdiversitet i it-stillinger er vigtig. De dybdegående interview viser, at ledelse / direktionen har haft en 

afgørende betydning blandt de virksomheder, som faktisk er lykkes med at sikre en mere kønsblandet sammensætning af IT-faglige 

medarbejdere.

KUN FÅ VIRKSOMHEDER GØR EN INDSATS FOR AT REKRUTERE KVINDER, TILTRODS FOR AT DET OPLEVES SOM EN UDFORDRING

Næsten halvdelen af virksomhederne gør ikke en aktiv indsats for at opnå en mere kønsblandet sammensætning af IT-medarbejdere, mens kun hver tiende i 

høj grad gør en aktiv indsats. Samtidigt er halvdelen af de adspurgte virksomheder dog enige i, at det er en udfordring at rekruttere kvalificerede kvindelige 

IT-faglige medarbejdere. Virksomhederne oplever, at der vanskeligt at rekruttere kvinder, fordi der er for få kvindelige ansøgere, at kvinderne mangler 

kompetencer eller at de tvivler på egne kompetencer.
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En mere mangfoldig gruppe af 
IT-ansatte skaber oplevet værdi
At sammensætte IT-ansatte med 
forskellige tilgange bidrager positivt 
til kvaliteten af løsninger, der 
udvikles, samt i hvilken grad IT 
lykkes med at blive implementeret i 
den samlede forretning i 
virksomhederne.

1

2 Strategien skal forankres hos 
ledelsen og direktionen
Og hvis strategien om en større 
kønsdiversitet skal lykkes, skal 
ændringerne implementeres i hele 
ansøgningsprocessen. Eksempelvis ved 
at sørge for, at også kvinder er 
repræsenteret i ansættelsesudvalg

3
Det som taler til kvinderne taler også til 
mange mænd
En løsning på kønsudfordringen kan være en 
løsning på de generelle rekrutteringsproblemer 
ifm. IT-jobs. At løse rekrutteringsudfordringen 
handler både om at tiltrække flere kvinder, 
men også andre typer af mænd end den 
’typiske’ IT-specialist.  

4
At være ene kvinde i IT er svært
Mentorordninger for kvindelige IT-
ansatte fremsendes som et stærkt 
middel til rekruttering og fastholdelse.5

Tidlig indsats er nødvendigt
Fravalget af særligt de tekniske IT-
discipliner sker tidligt i 
uddannelsessystemet, og en tidlig 
næring af IT-interesse og 
afmystificering af det nørdede og 
tekniske image er afgørende.



8

KØNSDIVERSITET
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Rekruttering

IT-løsninger

Arbejdskultur

HVORFOR ER FRAVÆR AF 
KØNSDIVERSITET ET PROBLEM? 

Det skaber et kulturproblem på den enkelte arbejdsplads

Flere af lederne i virksomhederne og deres kvindelige ansatte nævner, 
at en meget skæv kønsfordeling på en IT-arbejdsplads kan fostre, hvad 
der flere steder beskrives som en stærk mandekultur på godt og ondt. 
Det er typisk en udfordring, man møder i de mere tekniske IT-fag 
og/eller udviklermiljøer, hvor der traditionelt uddannes få kvinder. I 
flere virksomheder, der har haft et strategisk fokus på emnet, beskrives 
det som berigende for en arbejdsplads at have både mænd og kvinder, 
som typisk kommer med forskellige perspektiver på løsning af  
arbejdsopgaver. Man har flere steder mærket en hel konkret effekt på 
kulturen ved at få flere kvinder ind i en ellers mandsdomineret IT-
afdelingen (fx ”nemmere at opbygge en god arbejdskultur”).  

Det skaber rekrutteringsproblemer i branchen

Rekrutteringsudfordringen fremhæves som en central udfordring, da 
mange virksomheder i forvejen oplever en stor efterspørgsel efter IT-
ansatte, og at det af samme grund kan være vanskeligt at finde 
tilstrækkeligt kvalificerede kandidater til de stillinger, der skal besættes. 
Udfordringen er også knyttet til det forhold, at kvinder forlader IT-jobs i 
større grad end mænd. Kulturen spiller en central rolle her, da ”det er 
svært at sidde ene kvinde i et udviklingsmiljø”. De interviewede ser 
m.a.o. en løsning på kønsudfordringen som en metode til at løse de 
generelle rekrutteringsproblemer ifm. IT-jobs. 

Det skaber dårligere IT-løsninger for hele samfundet

Det er personer i IT-stillinger – særligt på udviklerniveau – som skaber 
vores digitale univers og de løsninger, vi alle skal lever med og bruge. I 
det lys er det væsentligt, at begge køn både agerer som skabere og 
brugere. Erfaringerne fra bl.a. virksomhederne er, at der bliver skabt 
andre typer af løsninger, når der fx både er mænd og kvinder i 
udviklingsteam. Flere bemærker, at kvinder – i gennemsnit – bringer 
andre perspektiver i spil og oftere har et mere udtalt fokus og interesse 
på funktionalitet, brugeroplevelse og front-line service. 

INTERVIEWKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER

I de kvalitative inputs fra medlemmer og virksomheder 

har det været et fast spørgepunkt at kortlægge, hvorfor 

den aktuelle kønsfordeling i danske IT-jobs et 

grundlæggende problem. 

Svarene falder typisk i tre hovedkategorier, der vedrører: 

1. Kulturen på arbejdspladsen

2. Rekrutteringsudfordringen i branchen

3. Kvaliteten af IT-løsninger på samfundsniveau



UDFORDRINGEN SKAL LØSES PÅ TO NIVEAUER
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Uddannelses-
systemet

Arbejdspladsen

I de kvalitative inputs fra virksomhederne er en gennemgående pointe, at 

udfordringen med kønsfordeling – set fra deres stol – er svær at løse alene. 

Flere taler om, at upåagtet af, at de faktisk har fokus på problemstillingen og en 

strategi på området, kan det være svært at finde kvindelige kandidater til de IT-

stillinger, de slår op. Det handler især om de stillinger, der forudsætter en meget 

teknisk udviklerbaggrund. 

Et øget udbud af kvindelige profiler fra uddannelsesinstitutionerne beskrives af 

samme årsag som en afgørende indsats i løsningen af den mere generelle 

udfordring ifm. at sikre en god kønsdiversitet i IT-jobs.

Flere af de kvindelige medlemmer, vi har interviewet, taler samtidig om, at mange 

af de specifikke udfordringer, der knytter sig til arbejdspladsen, i høj grad kan være 

de samme barrierer, der knytter sig til at vælge en IT-uddannelse i første omgang.

Et væsentlig input i flere interview er også, at mange af de barrierer, som 

kvinderne møder, også opleves af en stor gruppe af mænd, som i dag fravælger en 

karriere i IT. Som en ekspert bemærkede: 

”Det der taler til kvinderne, taler altså også til en stor gruppe af mændene (…) Så hvis 

man laver om på den måde, man kommunikerer på, kan det også være, at man kunne 

få tiltrukket nogle andre mænd, end den type man ellers plejer at tiltrække.”

Udfordringen med et fravær af kønsdiversitet skal løses via indsatser på to niveauer. Både i uddannelses-
systemet og på de enkelte arbejdspladser.

Krav om forhåndskendskab til IT / 
teknisk viden

At kunne spejle i de mennesker, der i 
forvejen er på uddannelsen / 

arbejdspladsen 

Motiveret af purpose – hvordan kan 
jeg gøre en forskel?

INTERVIEWKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER



FIGUR: HVOR MANGE IT-FAGLIGE KVINDELIGE ANSATTE ER DER I VIRKSOMHEDEN?

Kilde: Virksomhedsundersøgelsen n=299
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OMKRING HALVDELEN AF VIRKSOMHEDERNE HAR KVINDELIGE IT-MEDARBEJDERE
– DET ER ISÆR I DE OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER KVINDERNE ER ANSAT

27%

62%
40% 48%

21%
8% 7% 11%

52%
30%

53%
41%

Offentlig Privat - Lille eller
mellemstor

Privat - Stor Total

Ingen kvinder Overvægt af kvinder Undervægt af kvinder

Kilde: Virksomhedsundersøgelsen, n = 299

Drift og support 52%

Systemudvikling 34%

Digitalisering 19%

Projektledelse 18%

IT-sikkerhed 18%

74% Drift og support

51% Systemudvikling

34% IT-sikkerhed

24% Digitalisering

23% Implementering

Virksomhedsundersøgelsen viser, at lige knap 
halvdelen af de adspurgte virksomheder ikke har 
kvindelige IT-medarbejdere ansat, mens omkring 
hver tiende virksomhed har en overvægt af 
kvindelige IT-medarbejdere (dvs. de har ansat flere 
IT-faglige kvinder end mænd).

73 pct. af de offentlige virksomheder har IT-faglige 
kvinder ansat, og er dermed den virksomhedstype 
med den største grad af kønsdiversitet blandt de IT-
faglige medarbejdere. Derimod har 62 pct. af de små 
og mellemstore virksomheder ikke ansat IT-faglige 
kvinder, og er hermed den virksomhedstype, der har 
den laveste kønsdiversitet blandt de IT-faglige 
medarbejdere.

Medlemsundersøgelsen viser desuden, at der er 
forskellige typer af IT-jobs, som mænd og kvinder – i 
gennemsnit - varetager. Mens en overvægt af IT-
specialisterne er mænd, er der en overvægt af 
avancerede IT-brugere, der er kvinder. Det 
understøttes yderligere af virksomheds-
undersøgelsen, der viser, at mænd i højere grad en 
kvinder arbejder med de klassiske IT-områder som 
drift, support systemudvikling og IT-sikkerhed, mens 
kvinder i højere grad end mænd arbejder med 
projektledelse.

FIGUR: INDEN FOR HVILKE ARBEJDSOMRÅDER ARBEJDER DE IT-FAGLIGE KVINDER OG MÆND I VIRKSOMHEDEN?

Kilde: Medlemsundersøgelsen, n = 2183

62%

38
%

Mænd Kvinder

IT-specialister

46%

54%

Mænd Kvinder

Avanceret IT-brugere

VIRKSOMHEDSSURVEYKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER MEDLEMSSURVEY



FLERE IT-FAGLIGE KVINDER END MÆND ER DÆKKET AF EN OVERENSKOMST
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48%
85%

31%
48%

78%
97%

37%
69%

Total Offentlig Privat - Små og
mellemstore

Privat - Store

Virksomheder Medlemmer

FIGUR: ER DIN JOBFUNKTION/VIRKSOMHED DÆKKET AF EN OVERENSKOMST?
(ANDEL DER SVARER JA)

Kilde: Virksomhedsundersøgelse & Medlemsundersøgelse N=299 & 1863

80% af de IT-faglige 

kvindelige medlemmer er 

dækket af en overenskomst

76% af de IT-faglige 

mandlige medlemmer er 

dækket af en overenskomst

Den indledende desk research pegede på, at IT-faglige kvinder i højere 

grad end mænd er ansat i virksomheder, der er dækket af en 

overenskomst. En forklaring herpå kan være, at overenskomst-

forholdene kan gøre det lettere for kvinderne at balancere privatliv og 

arbejdsliv samt bidrage til bedre arbejdsforhold. 

Virksomhedsundersøgelsen viser, at knap halvdelen af virksomhederne 

angiver, at deres IT-faglige medarbejdere er dækket af en 

overenskomst, mens medlemsundersøgelsen viser, at det samme 

gælder for 78 pct. af de erhvervsaktive medlemmer. Samtidig viser 

resultaterne også, at det særligt er de offentlige ansatte og 

virksomheder, der er dækket af en overenskomst.

Dernæst er der en signifikant større andel af de erhvervsaktive 

kvindelige medlemmer (80 pct.), der er dækket af en overenskomst 

sammenlignet med andelen af de erhvervsaktive mandlige medlemmer 

(76 pct.). Det tyder derfor på, at kvinderne i lidt højere grad end mænd 

søger mod offentlige arbejdspladser og/eller arbejdspladser dækket af 

en overenskomst, hvilket stemmer overens med fundene i den 

indledende desk research.

FIGUR: OVERENSKOMST OG KØN

Kilde: Medlemsundersøgelsen N=1863

VIRKSOMHEDSSURVEYKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER MEDLEMSSURVEY



HVORFOR FRAVÆLGES IT? Mangel på teknisk interesse blandt kvinder

Mangel på teknisk interesse blandt kvinder medvirker til, at færre kvinder 
vælger at uddanne eller arbejde inden for IT. Når kvinder vælger at arbejde 
inden for IT, så er det i mange tilfælde i stillinger, hvor dele af deres 
arbejdsopgaver ikke er decideret IT-relateret. Italesættelsen af IT i 
uddannelser og stillinger spiller en væsentlig rolle, idet der sættes fokus på 
mange tekniske begreber og IT-faglige ord i stedet for menneskelige 
egenskaber og eksemplificeringer af IT-opgaver.

Usikkerhed ifm. egne it-kompetencer

Grundet usikkerhed og frygt for at være utilstrækkelige i IT-stillinger 
fravælges IT-sektoren af flere kvinder. Dertil medfører usikkerhed ifm. 
fyringsrunder til overvejelser om jobskifte blandt IT-ansatte kvinder.

Et mandsdomineret og konkurrencepræget miljø

Nogle kvinder kan blive skræmt væk af det mandsdominerede, 
konkurrenceprægede og rå sociale miljø på IT-arbejdspladser. Kvindelige 
ansatte uddannet inden for IT oplever dog ikke dette som et stort problem, 
da de har været vant til dette miljø i deres studietid. Flere af de kvindelige 
IT-ansatte anser dertil først kønsfordelingen som et problem, hvis man skal 
være alene som eneste kvinde på en afdelingen. Hertil nævner flertallet, at 
de ikke ville tage imod et job, hvor de var den eneste kvinde. Lederne 
oplever ligeledes, at miljøet blandt de IT-ansatte som mandsdomineret, og 
at dette kan skræmme kvinder væk. 

Arbejdsvilkår som fleksibilitet og internationalt arbejde

Arbejdsvilkår som fleksibilitet og internationalt arbejde kan både skræmme 
kvinder væk fra IT, men også tiltrække dem. Fleksibiliteten kan skræmme 
kvinder væk, hvis travlhed på arbejdspladsen medfører arbejde sene 
eftermiddage og aftner, eftersom det kan gøre det vanskeligt at få 
familielivet til at hænge sammen. Mange udlandsrejser kan desuden 
skræmme kvinder væk, da den fysiske fraværelse kan skabe store 
udfordringer i småbørnsfamilier.

”De mangler nok 
interessen. Jeg kan godt 

forstå, at ikke alle 
kvinder synes, at det er 

sjovt at skille en 
computer ad, og man 

skal jo også kunne lide at 
lege med tal.”

”Man skal på en eller 
anden måde får det 

hovedet på kvinderne, at 
de er gode nok til at 

arbejde med it og at det 
ikke er så farligt. Det kan 

kvinder jo ligeså godt 
som mændene.”

”Der er lidt en 
byggepladstone. Man 

kan jo sagtens sige noget 
indbyrdes, som for 

udefrakommende kan 
virke som sexchikane, 

men det er bare 
humoren. Der kan da 
godt lige komme en 

bemærkning om, 
hvorfor man ikke har en 
lårkort på i dag. Så får de 
jo bare tilbage af samme 
skuffe. Det er sagt med 

et glimt i øjet og der ikke 
nogle undertoner i det.”

”Fleksibilitet er både 
give and take. Vi har 

overarbejde indimellem, 
hvis der en stor 

implementering. Her 
skal man skal i hvert fald 

have et bagland, som 
bakker op om, at man 

skal arbejde meget, hvis 
man altså har små 

børn.”

Kvinder kan fravælge IT på grund af 
manglende interesse, usikkerhed, det 
sociale miljø og arbejdsvilkår

De kvindelige it-ansatte udtrykker i interviewene, at 

kvinder fravælger IT som følge af manglende teknisk 

interesser og usikkerhed ifm. egne IT-kompetencer.

Dertil nævnes, at nogle kvinder muligvis fravælger 

IT-sektoren på grund af det mandsdominerede 

sociale miljø samt arbejdsvilkår som fleksibilitet og 

internationalt arbejde.

Teknisk interesse?
Mine it-kompetencer?
Mandsdomineret miljø?
Arbejdsvilkår?

INTERVIEWKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER



HALVDELEN AF MEDLEMMERNE MENER, AT MANGLENDE INTERESSE I IT 
BLANDT KVINDER ER FORKLARINGER PÅ MANGLENDE KØNSDIVERSITET
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2%

4%

4%

5%

9%

10%

21%

21%

52%

Sexisme

Work/life-balance

Kulturel genkendelighed

Uddannelsesinstitutionernes ansvar

Manglende kompetencer

Kultur

Kønsroller/kønsopdelt arbejdsmarked

Stereotyper

Interesse

FIGUR: HVORFOR TROR DU, AT DER ER FÆRRE KVINDER END MÆND, DER ER
ANSAT I IT-STILLINGER I DANMARK? 

Kilde: Medlemsundersøgelse

Andet = 1%, Ved ikke = 2%

N=1205

Resultaterne fra de dybdegående interview understøttes af 

medlemsundersøgelsen, hvor medlemmerne blev spurgt ind til, hvorfor de 

tror, der er færre kvinder end mænd, der er ansat i IT-stillinger i Danmark. Her 

fik de mulighed for at svare åbent, hvilket efterfølgende er blevet 

kategoriseret til 9 antagelser. 

På linje med de kvalitative interviews, viser medlemsundersøgelsen, at 50 pct. 

af medlemmer tror, at der er færre kvinder end mænd, der er ansat i IT-

stillinger, på grund af manglende interesse i IT og teknik. 

De dybdegående interview viste også, at en af årsagerne til at kvinder 

fravælger IT-stillinger kan skyldes at branchen er mandsdomineret. Dette 

understøttes ligeledes af medlemmernes åbne besvarelser i 

medlemsundersøgelsen, hvor en femtedel beskriver, at det skyldes en 

stereotypificering af den gængse IT-medarbejder som værende en mand eller 

en ”nørd”. Dette kan ifølge de adspurgte medlemmer virke afskrækkende på 

kvinder, der har mere ‘bløde’ værdier. Tilsvarende er der 21 pct. af de 

adspurgte medlemmer, der mener, at det er et udtryk for et kønsopdelt 

arbejdsmarked, hvor IT og teknik anses som ”mandefag ”. 

MEDLEMSSURVEYKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER



48%

43%

33%

13%

13%

12%

18%

51%

47%

33%

16%

19%

9%

16%

45%

39%

34%

11%

8%

13%

20%

Målrettet markedsføring af kvinder til uddannelsesinstitutionerne,
der udbyder IT-faglige uddannelser

Flere kvindelige IT-faglige rollemodeller

Medier skal portrættere IT-medarbejderen med mere diversitet

Arbejdsforholdene i for IT-ansatte skal ændres

Mere fokus på ligestillingspolitikker på arbejdspladser

Andet, noter venligst:

Ved ikke

Total Kvinder Mænd

FIGUR: HVAD SKAL DER EFTER DIN MENING TIL FOR AT FÅ FLERE KVINDER TIL AT 
BESKÆFTIGE SIG MED IT?

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=2145
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MERE MÅLRETTET MARKEDSFØRING FRA UDDANNELSESINSTITUTIONERNE 
MOD KVINDER OG FLERE SYNLIGE KVINDELIGE ROLLEMODELLER VIL IFØLGE
MEDLEMMERNE FÅ FLERE TIL AT ARBEJDE MED IT

”Måske skal 
studievejlederne i 

ungdomsuddannelserne 
gøre mere for at 

præsentere begge køn 
for samme muligheder”

”Få programmering på 
skoleskemaet”

I medlemsundersøgelsen er der spurgt ind til, hvad 

medlemmerne mener, der skal til for at få flere kvinder 

til at beskæftige sig med IT. 

Resultaterne viser, at halvdelen af medlemmerne 

mener, at der skal laves mere målrettet markedsføring 

til kvinder fra uddannelsesinstitutionerne, mens 43 pct. 

af medlemmerne angiver, at der skal være flere IT-

faglige kvindelige rollemodeller / mentorer.

Kun en mindre andel (13 pct.) mener, at det vil have en 

effekt, at sætte mere fokus på ligestillingspolitikker på 

arbejdspladserne eller at arbejdsforholdene for IT-

ansatte skal ændres.

Citater fra Medlemsundersøgelsen

MEDLEMSSURVEYKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER
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34%

31%

27%

34%

... Det er et problem for samfundet, at der er flere
mænd end kvinder, der arbejder med IT.

... Det er et problem for den enkelte arbejdsplads,
at der er flere mænd end kvinder, der arbejder

med IT.

Virksomheder Medlemmer

FIGUR : HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN?
(VISER KUN ANDEL DER ER ENIG ELLER MEGET ENIG)

Kilde: Virksomhedsundersøgelse & medlemsundersøgelsen n=299 & 2145
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OMKRING EN TREDJEDEL AF VIRKSOMHEDER OG MEDLEMMER MENER, AT 
KØNSFORDELINGEN I IT-BRANCHEN ER ET PROBLEM FOR SAMFUNDET OG  
DEN ENKELTE ARBEJDSPLADS

Både medlemmer og virksomheder er spurgt ind 

til, hvorvidt kønsfordelingen i IT-faglige stillinger 

vurderes som et problem for hhv. samfundet og 

den enkelte arbejdsplads.

27 pct. af medlemmerne angiver i 

medlemsundersøgelsen, at de er enige i, at det er 

et problem for samfundet, at der er flere mænd 

end kvinder, der arbejder med IT, mens det 

samme gælder for 34 pct. af de adspurgte 

virksomheder.

Tilsvarende er 34 pct. af medlemmerne enige i, at 

det er et problem for den enkelte arbejdsplads, 

at der er flere mænd end kvinder, der arbejder 

med IT, mens det samme gælder for 31 pct. af de 

adspurgte virksomheder.

Omvendt viser analysen dermed samtidig, at 

både en stor andel af medlemmer samt 

virksomheder ikke umiddelbart ser det som et 

problem, at der generelt er flere mænd end 

kvinder i IT.

VIRKSOMHEDSSURVEYKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER MEDLEMSSURVEY



FREMHÆVEDE KOMMENTARER TIL KØNSFORDELINGEN I IT-STILLINGER
Medlemmerne blev spurgt, hvorvidt de havde øvrige kommentarer, de ville fremhæve ift. kønsfordelingen i de 
danske IT-stillinger. Nedenfor fremgår eksempler på den type kommentarer, der er flest af.

Kommentarer der 

fremhæver behovet 

for flere IT-faglige 

kvindelige 

rollemodeller.

”Den bedste chef jeg nogensinde har haft i IT-
branchen var en kvinde. Hun var super skarp, lidt 
af et mode ikon, og en leder der både havde en 

kæmpe IT viden, samt en meget empatisk tilgang 
til sine ansatte. Det skal fremhæves, at kvinder kan 
nå langt, og at det er eftertragtet for branchen, at 
de ansatte har kvindelige rollemodeler at se op til. 

(..) Branchen skal markedsføres med lidt mere 
pink”

”Jeg syntes hele debatten om er kørt af 
sporet. Hvorfor er det overhovdet 

nødvendigt at flere kvinder arbejder med IT. 
Det vigtigste er kønnene har samme 

muligheder, så man som kvinde der gerne 
vil arbejde med IT har lige muligheder. Det 

andet er irrelevant i mine øjne”

Kommentarer der 

afproblematiserer 

manglende 

kønsdiversitet ved at 

fremhæve 

kompetencer over 

køn

Kommentarer der 

fremhæver en 

stereotypificering 

af IT-medarbejdere 

som mænd eller 

nørder 

”Jo mere teknisk en IT-
stilling, der er tale om - jo 
færre kvinder vælger at 
blive uddannet hertil. 

Virker for uoverkommeligt. 
Så måske noget med at 
afmystificere nørderiet”

Kommentarer der fremhæver 

arbejdsforholdende som en 

udfordring for kvindelige IT-

medarbejdere

”Jo mere work/life-balance der 
er på jobbet, jo flere kvinder vil 

også kunne besætte ledende 
stillinger og krævende IT-jobs.”

”Det underminerede mit selvværd 

og førte til at jeg ikke troede på at 

jeg kunne hjælpe med sådan noget, 

selv om jeg sikkert godt kunne hvis 

jeg fik lov. Pointen er at jeg ikke 

følte mig som en ligeværdig del af 

IT-afdelingen på linje med mine 

mandlige kollegaer.” 

”Mange “IT-stillinger” er i 
virkeligheden forklædte 

administrative stillinger. Her 
er kvinderne flest. Når det 
drejer sig om hardcore ting 
(udvikling, programmering, 

løsning af ikke-standard 
problemer som kræver 

kompliceret fejlfinding eller 
kode) så er det 99,9% mænd”.

Kommentarer der 

fremhæver 

uligheden mellem 

IT-faglige mænd og 

kvinder internt i 

branchen

MEDLEMSSURVEYKØNSDIVERISTET I IT-STILLINGER
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SÆRLIGT ANSATTE I DE OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER OPLEVER, AT DER ER 
GODE MULIGHEDER FOR AT BALANCERE ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV.

19

FIGUR: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN: ANSATTE I 
VIRKSOMHEDEN HAR GODE MULIGHEDER FOR AT BALANCERE ARBEJDSLIV OG 
PRIVATLIV (ANDEL DER ER ENIG ELLER MEGET ENIG)

Kilde: Virksomhedsundersøgelse & Medlemsundersøgelse N=299 & 1863

88%
93%

85% 87%86% 89%
82% 82%

Total Offentlig Privat - små eller
mellemstore

Privat - store

Virksomheder Medlemmer

Medlemsundersøgelsen viser, at signifikant flere medlemmer ansat i 

offentlige virksomheder oplever, at der på arbejdspladsen er gode 

muligheder for at balancere arbejdsliv og privatliv sammenlignet med 

medlemmer ansat i private virksomheder. Mens 89 pct. af de 

adspurgte medlemmer, som er ansat på en offentlig arbejdsplads, er 

enige i, at der på deres arbejdsplads er gode muligheder for at 

balancere arbejdsliv og privatliv, gælder det samme for 82 pct. af 

medlemmerne, der er ansat i private virksomheder.

Virksomhedsundersøgelsen viser samme tendens, idet der blandt de 

offentlige virksomheder er en tilbøjelighed til, at der er flere, der er 

enige i, at der på arbejdspladsen er gode muligheder for at balancere 

arbejdsliv og privatliv (93 pct.) sammenlignet med særligt små og 

mellemstore private virksomheder (85 pct.)

Dermed tyder det på, at der er en tendens til, at arbejdsforholdene i 

en vis udtrækning i højere grad tager højde for de ansattes privatliv på 

de offentlige arbejdspladser end på de private arbejdsplads.

Dernæst viser medlemsundersøgelsen, at oplevelsen af kunne 

balancere arbejdsliv og privatliv ikke variere på tværs af køn. 

VIRKSOMHEDSSURVEYARBJEDSFORHOLD I IT-BRANCHEN MEDLEMSSURVEY



ARBEJDETS INDHOLD, ARBEJDSMILJØ OG SOCIALE RELATIONER ER VIGTIGE
FORHOLD FOR MEDLEMMERNE
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FIGUR: HVILKE TRE ARBEJDSFORHOLD ER EFTER DIN MENING DE VIGTIGSTE 
FOR AT SIKRE GODE ARBEJDSFORHOLD? (UHJULPET)

Kilde: Medlemsundersøgelsen. 

Åbne kommentarer kodet i kategorier

N=1800

17%

24%

27%

35%

36%

46%

3%

5%

15%

14%

23%

21%

32%

43%

44%

53%

20%

23%

29%

38%

39%

49%

Andet

Jobsikkerhed

God balance mellem arbejdsliv og
privatliv

Mulighed for personlig og faglig udvikling

Mulighed for flextid

Gode lønforhold

God ledelse

Gode sociale relationer

Godt arbejdsmiljø

Arbejdets indhold

Total

Kvinder

Mænd

De erhvervsaktive medlemmer er blevet spurgt ind til, hvilke tre 

arbejdsforhold, der efter deres mening er de vigtigste for at sikre 

gode arbejdsforhold. Spørgsmålet er stillet, således at 

medlemmerne frit med deres egne ord kunne beskrive hvad de 

oplever som de tre vigtigste arbejdsforhold. De åbne besvarelser 

blev efterfølgende omkodet til 12 kategorier.  Resultaterne viser, 

at:

49 pct. af medlemmerne angiver områder, der kan defineres som 

arbejdets indhold. Kategorien indeholder spændende og 

udfordrende arbejdsopgaver, mulighed for selvbestemmelse og 

frihed under ansvar mv. 

39 pct. af  medlemmerne angiver områder, der kan defineres som 

godt arbejdsmiljø. Kategorien vedrører både fysiske og psykiske 

faktorer, såsom stressfri arbejdsplads, ergonomiske 

arbejdsforhold, at der er muligheder for at få sit eget skrivebord 

mv. 

38 pct. af  medlemmerne angiver gode sociale relationer på 

arbejdspladsen. Dette vedrører kommentarer såsom, at der er et 

godt fællesskab samt at man har kompetente kollegaer.

Der er signifikant flere kvinder end mænd, der nævner arbejdets 

indhold (53 pct. mod 46 pct.), godt arbejdsmiljø (44 pct. mod 36 

pct.) samt gode sociale relationer (43 pct. mod 35 pct.).

MEDLEMSSURVEYARBJEDSFORHOLD I IT-BRANCHEN



OGSÅ BALANCEN MELLEM ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV ER VIGTIG FOR 
MEDLEMMERNE
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FIGUR: HVILKE AF NEDENSTÅENDE FAKTORER ER EFTER DIN MENING DE 
VIGTIGSTE FOR AT SIKRE GODE ARBEJDSFORHOLD? (HJUPET) 

Kilde: Medlemsundersøgelsen. 

Medlemmerne har kunne afgive op til tre svar. 1 pct. svarer ved ikke.

N=1800

13%

26%

29%

33%

35%

44%

42%

49%

4%

2%

18%

19%

33%

29%

39%

44%

50%

45%

15%

23%

31%

31%

37%

44%

46%

47%

Andet

Personalegoder

Dækket af overenskomst

Høj tryghed i ansættelsen

Mulighed for flextid og/eller

afspadsering

Mulighed for kompetenceudvikling og

efteruddannelse

Gode sociale relationer

Gode løn og/eller pensionsforhold

Indflydelse på arbejdsopgavernes

indhold

God balance mellem arbejdsliv og

privatliv

Total

Kvinder

Mænd

De erhvervsaktive medlemmer er ligeledes i 

spørgeskemaundersøgelsen blevet spurgt ind til, hvilke tre af en 

række foruddefinerede arbejdsforhold, der efter deres mening er 

de vigtigste for at sikre gode arbejdsforhold. 

Sammenholdt med medlemmernes uhjulpet besvarelser, er det 

interessant, at god balance mellem arbejdsliv og privatliv kun var 

top of mind for 15 pct., mens det hjulpet er den svarkategori, der 

bliver valgt flest gange (47 pct.). Dernæst er der også væsentlig 

flere, der hjulpet vælger gode løn og/eller pensionsforhold (44 

pct.). Dog er der fortsat en stor andel af medlemmerne, der 

angiver, at indflydelse på arbejdsopgaver (46 pct.) og gode sociale 

relationer på arbejdspladsen (37 pct.). 

Der er signifikant flere kvinder end mænd, der angiver, at det er 

vigtigt at have indflydelse på arbejdsopgaver (50 pct. mod 42 

pct.), mulighed for flextid (33 pct. mod 29 pct.), samt at være 

dækket af en overenskomst (18 pct. mod 13 pct.). Modsat er der 

signifikant flere mænd end kvinder, der angiver, at det er vigtigt 

at have mulighed for kompetenceudvikling og efteruddannelse (33 

pct. mod 29 pct.) samt at have en høj tryghed i ansættelsen (26 

pct. mod 19 pct.).

MEDLEMSSURVEYARBJEDSFORHOLD I IT-BRANCHEN



MATCH MELLEM DE ARBEJDSFORHOLD SOM MEDLEMMER FINDER VIGTIGST 
OG DE FAKTISKE ARBEJDSFORHOLD

22

De erhvervsaktive medlemmer i spørgeskemaundersøgelsen desuden blevet spurgt ind til, 

hvilke arbejdsforhold de faktisk har på deres arbejdsplads. I figurerne til højre fremgår 

henholdsvis de fem mest og mindst udbudte arbejdsforhold.

De 5 mest udbudte arbejdsforhold er: at være dækket af en overenskomst (67 pct.), at 

have gode sociale relationer (67 pct.), en god balance mellem arbejdsliv og privatliv (66 

pct.), mulighed for flextid (64 pct.) og indflydelse på arbejdsopgavernes indhold (64 pct.).

Der er således et sammenfald mellem de arbejdsforhold som flest medlemmer 

nævner uhjulpet og hjulpet (god balance mellem arbejdsliv og privatliv , arbejdets 

indhold, arbejdsmiljø og sociale relationer) samt de arbejdsforhold, som de rent 

faktisk oplever at have.

Signifikant flere kvinder end mænd angiver at have gode sociale relationer til 

kollegaer (71 pct. mod 65 pct.), at være dækket af en overenskomst (71 pct. mod 

64 pct.) og at have indflydelse på arbejdsopgavernes indhold (67 pct. mod 62 pct.).

De 5 mindst udbudte arbejdsforhold er: mangfoldighed på arbejdspladsen (37 pct.), høj 

tryghed i ansættelsen (37 pct.), gode barselsforhold (34 pct.), gode karrieremuligheder (18 

pct.) samt bonusordning (13 pct.).

Signifikant flere kvinder end mænd angiver at have mangfoldighed på 

arbejdspladsen (41 pct. mod 35 pct.).

Dernæst er der signifikant flere kvinder end mænd, der angiver at have mulighed for 

kompetenceudvikling og efteruddannelse (55 pct. mod 47 pct..)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, N = 1863

67%

Dækket af en 

overenskomst

67%

Gode sociale 

relationer

66%

God work-life

balance

64%

Mulighed for 

flextid

64%

Indflydelse på 

opgaver

UDBUDTE ARBEJDSFORHOLD BLANDT MEDLEMMER

37%

Mangfoldighed 

37%

Høj tryghed i 

ansættelsen

34%

Gode barsels-

forhold

18%

Gode karriere-

muligheder

13%

Bonusordning

TOP 5 BUND 5
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EN STOR DEL AF VIRKSOMHEDERNE TILBYDER FLEXTID TIL IT-MEDARBEJDERE
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59%

62%

66%

69%

70%

Indflydelse på arbejdsopgavernes
indhold

Kompetenceudviklingsmuligheder

God balance mellem arbejdsliv og
privatliv

Gode sociale relationer

Mulighed for flextid

FIGUR: HVILKE AF FØLGENDE ARBEJDSFORHOLD TILBYDER VIRKSOMHEDEN DE 
IT-FAGLIGE MEDARBEJDERE? (TOP 5)

Kilde: Virksomhedsundersøgelse N=299

Virksomhederne er i spørgeskemaundersøgelsen ligeledes blev spurgt ind 

til, hvilke arbejdsforhold de tilbyder de IT-faglige medarbejdere.

70 pct. af virksomhederne tilbyder de IT-faglige medarbejdere muligheden 

for flextid, mens 69 pct. angiver, at der på arbejdspladsen er gode sociale 

relationer. Dernæst er der 66 pct., der angiver, at de sikre, at 

medarbejderne har en god work/life balance, 62 pct. der tilbyder 

kompetenceudvikling og 56 pct. der angiver, at de IT-faglige 

medarbejderne har indflydelse på arbejdsopgavernes indhold.

Der er således også her et sammenfald mellem de arbejdsforhold som flest 

medlemmer finder vigtige (god balance mellem arbejdsliv og privatliv , 

arbejdets indhold, og sociale relationer) samt de arbejdsforhold, som 

virksomhederne tilbyder.

Det er desuden særligt de offentlige virksomheder, der tilbyder 

arbejdsforhold, der kan være hensigtsmæssige for familier med børn. 

Mens 74 pct. af de offentlige virksomheder angiver, at de har gode 

barselsforhold, gælder det samme 45 pct. af de private virksomheder. 

Tilsvarende er der flere offentlige virksomheder, der angiver at tilbyde 

gode muligheder for work/life balance (77 pct. mod 61 pct.) samt 

mulighed for flextid (72 pct. mod 45 pct.).

Gode barselsforhold

Offentlige: 74%

Private: 45%

Work/life balance

Offentlige: 77%

Private - store: 61%

Mulighed for flextid

Offentlige: 72%

Private – små og 
mellemstore: 45%
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DET FLEKSIBLE ARBEJDSLIV OG PRIVATLIVET
Generelt beskrives IT-stillinger som meget fleksible. Det er dog forskelligt, hvor stor fleksibiliteten er afhængigt 
af virksomhedens størrelse, arbejdsområder og retningslinjer på arbejdspladsen.

Fordele

Tilpasse arbejdstiden til familielivet

Mulighed for at gå til læge, tandlæge og frisør

Familiemor og karrierekvinde samtidigt

Begrænsninger for overarbejde

Ulemper

Overarbejde sene eftermiddage og aftner

Vanskeligheder ved at sige fra

Vanskeligt at adskille arbejdsliv og privatliv

Særligt yngre kvinder beskriver fordelene ved at kunne komme senere 

eller gå før, da de således kan tilpasse arbejdet til deres familieliv.

Dertil nævner flere kvinder fleksibilitet som værende positivt, da det 

giver dem mulighed for tage til læge, tandlæge og frisør i arbejdstiden.

Hjemmearbejdsdage betragtes af flere som en af de største fordele ved 

arbejdet i IT-branchen. Disse er udbredt i større eller mindre grad, hvor 

nogle arbejder hjemme næsten hver dag, mens andre arbejder hjemme 

en dag i ugen eller sjældnere. Hjemmearbejdsdage beskrives positivt, 

da de giver mulighed for at passe syge børn eller vaske tøj, mens man 

arbejder.

Der sættes stor pris på grænser for overarbejde eller mulighed for 

afspadsering, da det sikrer, at arbejdet ikke tage for meget af tiden fra 

familien og fritiden. Dette betragtes særligt relevant af enkelte kvinder, 

der beskriver, at de foruden ville have vanskeligt ved at sige fra.

Fleksibilitet beskrives som ‘give and take’, hvor der i perioder kan være 

overarbejde sent om eftermiddagen og ud på aftenen. Der lægges tryk 

på, at ikke alle kvinder kan arbejde således, da dette kræver et bagland, 

der kan tage over ifm. børnepasning.

Kvinderne beskriver, at det er vigtigt, at være tryg ved at sige fra og nej 

til arbejde og overarbejde. Dette kan gøres gennem principper, som at 

efterlade sin computer og arbejdstelefon på arbejdet eller bestemme 

sig for, at man ikke arbejder mere end 37 timer om ugen, til trods for at 

man ikke når det hele.

Kvinder, der hovedsageligt arbejder hjemme, ser ikke kun 

hjemarbejdsdage som en fordel, men også en ulempe, da det kan være 

vanskeligt at få et arbejde til at fungere midt i et børnehjem.

INTERVIEWARBJEDSFORHOLD I IT-BRANCHEN



KØNSFORDELING OG KULTURFORSKELLE
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DET SOCIALE LIV

Kvinderne beskriver, hvordan der på 

arbejdspladsen kan forekomme en hård og 

barsk tone, når der er mange mænd og få 

kvinder. Flere nævner samtidigt, at det sociale 

miljø kan blive for fnidderet og sladderfokuseret 

med mange kvinder.

Flere kvinder fortæller om, hvordan nogle 

mandlige IT-kollegaer begraver sig bag deres 

computerskærme og ikke deltager i det sociale.

Mange af de kvindelig it-ansatte efterspørger 

holdånden i deres IT-team. Her opleves det ofte 

som en stor fordel for holdånden, hvis 

kønsfordelingen er lige, mens der i teams med 

mange mænd ofte fortælles om en manglende 

holdånd.

ARBEJDSKULTUREN

Størstedelen af kvinderne udtrykker, at der ikke 

er forskel på mænd og kvinders arbejdskultur.

Nogle kvinder beskriver dog en vis 

konkurrencementalitet og hård tilgang til 

arbejdsopgaver, der gør at man ikke skal være 

for sød, men turde at sige, hvad man mener, 

fordi mændene ellers ender med at bestemme.

Nogle kvinder udtrykker, at der i afdelinger med 

flere kvinder forekommer mere vidensdeling, 

hvormed der i teamet opnås kendskab til hele 

processen. Når der er flere mænd kan teamet 

blive mere fastlåste i deres specialiseringer.

KVINDELIGE LEDERE

Flere af de interviewede kvinder har oplevet at 

have en kvindelig leder, som de har været 

yderst tilfredse med, fordi hun:

Tilbyder blødere værdier

Er bedre til at forstå sine medarbejderes 

arbejdsopgaver

Sikre et godt socialt miljø

Tager højde for familien og livet uden for 

arbejdet

Bekæmper overarbejde

Enkelte oplever modsat dog, at mandlige ledere 

tilbyder samme kvaliteter og bløde værdier som 

kvindelige ledere, eller at kvindelige ledere også 

kan være fraværende og uopmærksomme.

Blandt kvindelige IT-medarbejde er ikke enighed om, hvorvidt kulturen på arbejdspladsen afhænger af 
kønsfordelingen. De fleste mener dog, at det sociale liv i høj grad bliver påvirket af kønsfordelingen, mens der 
er større diskussion om, hvorvidt kønsfordelingen har indflydelse på arbejdskulturen.

”Der er en speciel måde at omgås på. 
It-mænd begraver sig bag skærmen. Så 
der mangler jeg den der følelse af, at 
man er hold.”

”Mændene har noget nemmere ved at 
få noget igennem end kvinderne har. 
Jeg kan godt mærke, at man skal have 
lidt rundsav på albuerne i en it-afdeling. 
Man skal ikke være alt for sød. Man skal 
selv kunne trænge igennem.”

”Den kvindelige teamleader er en stor fordel, fordi 

hun er bedre til at fange stemninger og bedre til at 
sikre arbejdsmiljøet. Mænd kan godt overse små 
signaler, som de ikke tænker betyder så meget. Hun 
var god til at passe på os som team og mennesker. 
Hun tilbød nogle blødere værdier end mænd.”

INTERVIEWARBJEDSFORHOLD I IT-BRANCHEN
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REKRUTTERING 
OG FASTHOLDELSE 
AF KVINDELIGE 
IT-MEDARBEJDERE



VIRKSOMHEDERNE HAR UDFORDRINGER MED AT REKRUTTERE IT-FAGLIGE 
KVINDER
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49%

16%

49%

10%

46%

16%

55%

21%

54%

16%

Det er en udfordring at rekruttere
kvalificerede kvindelige IT-faglige

medarbejdere

Det er en udfordring at fastholde
kvalificerede kvindelige IT-faglige

medarbejdere

Overenskomst Privat - Stor

Privat - Lille eller mellemstor Offentlig

Total

FIGUR: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? 
(ANDEL DER ER ENIG ELLER MEGET ENIG)

Kilde: Virksomhedsundersøgelse N=299

VIRKSOMHEDSSURVEYREKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

I det kvalitative interview fremhæves det, at en af de centrale udfordringer er, 

at det kan være vanskeligt at rekruttere og fastholde kvindelige IT-faglige 

medarbejdere.

Virksomhedsundersøgelsen understøtter delvis denne pointe i og med, at 

halvdelen af de adspurgte virksomheder er enige i, at det er en udfordring at 

rekruttere kvalificerede kvindelige IT-faglige medarbejdere. Det er dog 

væsentligt færre, der oplever det som vanskelig at fastholde de kvindelige IT-

medarbejdere, når de først er ansat, da 16 pct. er enige i, at dette er en 

udfordring. Det indikere hermed, at virksomhederne særligt oplever 

udfordringer ved rekruttering af kvindelige IT-medarbejdere, mens 

fastholdelsen ikke nødvendigvis opleves som vanskelig. Resultaterne viser dog 

en tendens til, at store private virksomheder (21 pct.) har vanskeligere ved at 

fastholde kvindelige IT-medarbejdere end offentlige virksomheder (10 pct.)

Yderligere er virksomhederne spurgt ind til, hvilke barrierer de oplever i 

forbindelse med rekruttering og fastholdelse af kvalificerede kvindelige IT-

faglige medarbejdere.

47 pct. af de adspurgte virksomheder angiver, at de ikke oplever nogen 

barrierer. 

Virksomhederne, der angiver at opleve barriere, forklarer, at det 

skyldes få ansøgninger fra kvinder, manglende kompetencer, tvivl på 

egne kompetencer blandt de kvindelige ansøgere og/eller et ”hårdt” 

arbejdsmiljø. 



FÅ VIRKSOMHEDER GØR EN AKTIV INDSATS FOR AT REKRUTTERE OG 
FASTHOLDE KVINDELIGE IT-MEDARBEJDERE
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Fastholde it-faglige kvindelige
medarbejdere for at fremme en

mere kønsblandet sammensætning
af it-medarbejdere?

Rekruttere it-faglige kvindelige
medarbejdere for at fremme en

mere kønsblandet sammensætning
af it-medarbejdere?

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

FIGUR: I HVILKEN GRAD GØR VIRKSOMHEDEN EN AKTIV INDSATS FOR …

Kilde: Virksomhedsundersøgelsen N=299 & 157

Virksomhederne er spurgt ind til, i hvilken grad virksomheden gør en 

aktiv indsats for at rekruttere og fastholde IT-faglige kvindelige 

medarbejdere med henblik på at fremme en mere kønsblandet 

sammensætning af IT-medarbejdere. Hertil svarer 44 pct. af de 

adspurgte virksomheder, at de slet ikke gør en indsats for at fremme en 

mere kønsblandet sammensætning gennem rekruttering af nye 

medarbejdere af IT-medarbejdere, mens 10 pct. i høj grad gør en aktiv 

indsats. 

Tilsvarende er der 36 pct. af de adspurgte virksomheder slet ikke gør en 

indsats for at fastholde IT-faglige kvindelige medarbejdere, mens 15 pct. 

i høj grad gør en aktiv indsats.

Resultaterne viser desuden en tendens til, at offentlige virksomheder i 

højere grad en private virksomheder har fokus på at gøre en aktiv 

indsats for at rekruttere kvindelige IT-medarbejdere. Mens 44 pct. af de 

offentlige virksomheder i høj, nogen eller mindre grad gør en aktiv 

indsats, gælder det samme for 36 pct. af det private virksomheder.

VIRKSOMHEDSSURVEYREKRUTTERING OG FASTHOLDELSE



REKRUTTERING AF KVINDELIGE IT-ANSATTE (I)
En ændring af betoningen af tekniske begreber, halve IT-stillinger, efteruddannelser og mulig sparring kan give 
kvinder tryghed til at vælge it-sektoren og troen på, at de kan klare sig i et IT-job.

Betoning af det tekniske

Flere kvindelige IT-ansatte nævner, at de mange tekniske 

begreber i ansøgninger kan være en af årsagerne til, at 

kvinder fravælger IT, idet de ikke ønsker et for teknisk arbejde 

eller fordi de er usikre på, om deres IT-kompetencer lever op 

til de tekniske begreber i stillingsopslag. I stedet mener flere, 

at virksomheden bør give eksempler på arbejdsopgaver og 

forsøge at gøre arbejdsopgaverne forståelige. En leder 

bemærker, at mange kvindelige ansøgere har travlt med at 

sige, at de ikke er specielt tekniske.

Efter- og videreuddannelser

Stort set alle kvinderne betoner vigtigheden af muligheden 

for efteruddannelse i forbindelse med valg af arbejde. Særligt 

blandt de autodidakte er en nævnt efteruddannelse i et 

stillingsopslag det, der giver dem troen på, at de kan leve op 

til stillingsbeskrivelsen. De mere erfarne IT-ansatte fortæller 

ligeledes, at efteruddannelsesmuligheder altid vil være 

afgørende for, om de vælger at tage imod en stilling.

Halve IT-stillinger

De autodidakte kvinder fortæller, at de startede deres IT-

karriere i jobs, hvor kun halvdelen af arbejdsopgaverne var 

indenfor IT, mens de resterende arbejdsopgaver var opgaver, 

som de havde erfaring med. Videre fortæller enkelte, at de 

ville kede sig i en ren IT-stilling og at det ville blive for 

teknisk. Flere foreslår derfor halve IT-stillinger for at tiltrække 

kvindelige IT-ansatte. Mange ledere oplever også, at mange 

kvinder – i gennemsnit – har stærkere kompetencer i ”first-

line” IT-stillinger og/eller stillinger med projektledelse.

Mulighed for sparring eller mentor

Blandt næsten alle, især nyuddannede og nye i IT-branchen, 

opfattes muligheden for at sparre med kollegaer som 

essentiel for oplevelsen af arbejdspladsen. Kvindelige IT-

ansatte vil ikke stå alene, men have mulighed for at spørge 

kollegaer til råds. Enkelte nævner, at mentorordninger kunne 

være fordelagtige at nævne i stillingsopslag, mens næsten 

alle mener, det skal italesætte, at man ikke er alene i IT-

jobbet.

INTERVIEWREKRUTTERING OG FASTHOLDELSE



REKRUTTERING AF KVINDELIGE IT-ANSATTE (II)
Italesættelse af it-stillinger som fleksible og med tid til familielivet kan tiltrække kvindelige it-ansatte. Dertil vil 
kvinder i ansættelsesudvalg i højere grad kunne se kvaliteterne hos de kvindelige kandidater.

Lægge vægt på fordele ved fleksibilitet

Flere af de kvindelige IT-ansatte nævner, at man burde skabe 

indsigt i fleksibiliteten i IT-stillinger, da dette ifølge dem er en 

af de største fordele ved IT-stillinger. Her bør der lægges tryk 

på muligheden for hjemmearbejde og fleksible gå og komme 

tider, der kan tilpasses familien.

Kvinder i ansættelsesudvalg

Kvindelige ansatte og ledere har den oplevelse, at man typisk ansætter medarbejdere, som minder om sig selv. Hertil nævner nogle ledere det som en løsning med kvinder 

i ansættelsesudvalg, således at kvindelige værdier vægtes højere og der derfor ansættes flere kvinder. En anden leder benævner i den forbindelse, at man i stedet for blot 

at have kvinder i ansættelsesudvalg, bør uddanne og klæde både mænd og kvinder i ansættelsesudvalg på til at ansætte forskellige medarbejdertyper, som er anderledes 

end dem selv, således at diversiteten øges på arbejdspladsen og der ansættes flere kvinder. 

Nedtone ”karriereræs”

Enkelte kvinder fortæller, at det kan være vanskeligt at leve 

op til deres mandlige kollegaers arbejdsindsats. Her er det 

derfor væsentligt, at det italesættes, at IT-jobs ikke kun er for 

karrieremennesker, men også kan varetages af 

familiekvinden.

INTERVIEWREKRUTTERING OG FASTHOLDELSE



31

LEDELSENS 
FOKUS PÅ 
KØNSDELINGEN



EN TREDJEDEL AF VIRKSOMHEDERNE MED EN LIGESTILLINGSPOLITIK HAR EN 
MÅLSÆTNING OM AT FREMME EN KØNSBLANDET ARBEJDSPLADS
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FIGUR: VIRKSOMHEDER MED LIGESTILLINGSPOLITIK HAR MÅLSÆTNINGER OM...

Kilde: Virksomhedsundersøgelse N=122
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Virksomhedsundersøgelsen viser, at 41 pct. af de adspurgte 

virksomheder har en ligestillingspolitik. 

Det er særligt de offentlige virksomheder (55 pct.), der har 

en ligestillingspolitik, hvorimod 32 pct. af de små eller 

mellemstore private virksomheder har en 

ligestillingspolitik.

Blandt andelen af virksomheder, der har en ligestillingspolitik, er 

der flest, som har målsætninger om at fremme en kønsblandet 

arbejdsplads (34 pct.). Derimod har færrest virksomheder med en 

ligestillingspolitik en målsætning om at sikre bedre muligheder for 

at afholde barsels- og forældreorlov (10 pct.).

28 pct. af virksomhederne, der har en ligestillingspolitik, har en 

målsætning om at fremme kønsneutral rekruttering af personale 

f.eks. ved at have begge køn i ansættelsesudvalget eller udarbejde 

kønsneutrale jobopslag.

En fjerdedel af de adspurgte virksomheder, der har en 

ligestillingspolitik, ved ikke, hvilke målsætninger der indgår i den. 

VIRKSOMHEDSSURVEYLEDELSENS FOKUS



NÆSTEN HALVDELEN AF VIRKSOMHEDERNE HAR IKKE INITIATIVER FOR AT 
REKRUTTERE OG/ELLER FASTHOLDE IT-FAGLIGE MEDARBEJDERE.
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FIGUR: VIRKSOMHEDER HAR INITIATIVER, HVORIGENNEM DER ARBEJDES FOR...

Kilde: Virksomhedsundersøgelse N=299

Virksomhedsundersøgelsen viser, at 13 pct. af de adspurgte virksomheder i 

spørgeskemaundersøgelsen har udarbejdet initiativer, hvori der arbejdes for lige 

adgang til kompetenceudvikling. Derudover har 10 pct. af virksomhederne 

udarbejdet initiativer med henblik på at skabe en mere familievenlig arbejdsplads.

48 pct. af de adspurgte virksomheder angiver, at de ikke har udarbejdet initiativer, 

og 20 pct. ved det ikke. 

Medlemsundersøgelsen har ligeledes undersøgt, hvorvidt de erhvervsaktive 

medlemmer (n=1863) oplever, at der på deres arbejdsplads er forsøgt med tiltag 

eller indsatser, der skal fremme en mere kønsblandet sammensætning af IT-

faglige medarbejdere. 

12 pct. af de erhvervsaktive medlemmer enten enige eller meget enige i, 

mens 25 pct. er uenige eller meget uenige og 41 pct. svarer ved ikke.

Det er særligt de erhvervsaktive medlemmer i store private 

virksomheder, hvoraf 17 pct. har angivet, at de er enige eller meget enige 

at deres arbejdsplads har forsøgt tiltag eller indsatser, der skal fremme en 

mere kønsblandet sammensætning af IT-faglige medarbejdere. 

Blandt de erhvervsaktive medlemmer i små eller mellemstore private 

virksomheder, er der 8 pct., som er enige eller meget enige i udsagnet, og 

er dermed den gruppe af medlemmer, hvor færrest oplever, at deres 

arbejdsplads forsøger at fremme kønsdiversiteten gennem tiltag eller 

indsatser.

VIRKSOMHEDSSURVEYLEDELSENS FOKUS



MEDLEMMER OPLEVER MANGLENDE LEDELSESFOKUS PÅ 
KØNSFORDELINGEN BLANDT IT-ANSATTE, MENS OVER HALVDELEN AF BÅDE 
VIRKSOMHEDER OG MEDLEMMER MENER, AT KØNSFORDELING ER VIGTIG
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FIGUR: FIGUR: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? (ANDEL 
DER ER ENIG ELLER MEGET ENIG)

Kilde: Virksomhedsundersøgelse & medlemsundersøgelse N=299 & 2145

Virksomhedsundersøgelsen viser, at 39 pct. af de adspurgte virksomheder 

enten er enige i, at ledelsen har fokus på at sikre en mere kønsblandet 

sammensætning af IT-faglige medarbejdere, mens 32 pct. er uenige. 

Virksomheder der er uenige svarer, at det for dem handler om kompetencer 

frem for køn.

Sammenlignet med medlemsundersøgelsen er det 14 pct. af de erhvervsaktive 

medlemmer, der enige i, at ledelsen har fokus på at sikre en mere kønsblandet 

sammensætning af IT-faglige medarbejdere, mens 25 pct. er uenige og 32 pct. 

svarer ved ikke.

I både virksomhedsundersøgelsen og medlemsundersøgelsen angiver 62 pct., 

at de er enige i, at det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er en kønsblandet 

sammensætning af IT-faglige medarbejdere. Ud fra medlemsundersøgelen 

fremgår det, at markant flere kvinder end mænd er enige i udsagnet. 
62%

14%

62%

39%

Det er vigtigt, at der på
arbejdspladsen er en kønsblandet

sammensætning af IT-faglige
medarbejdere.

Ledelsen har fokus på at sikre en
mere kønsblandet sammensætning

af IT-faglige medarbejdere

Virksomheder Medlemmer
71% af de kvindelige medlemmer 

mener, det er vigtigt med en 

kønsblandet sammensætning af IT-

faglige. 

55% af de mandlige medlemmer 

mener, det er vigtigt med en 

kønsblandet sammensætning af IT-

faglige. 

VIRKSOMHEDSSURVEYLEDELSENS FOKUS MEDLEMSSURVEY



LEDELSEN HAR EN AFGØRENDE 
ROLLE I AT GÅ FORREST

Ændringen må været forankret på ledelsesniveau

”Der kræver, at der er en leder eller en chef, der siger, at nu skal vi 
have ændret kulturen. Nu skal vi ansætte efter, at vi drejer skuden en 
lille smule og siger, at det er nogle andre værdier, vi skal ansætte efter 
(…) Det skal besluttes helt op fra. Hvis du ikke har direktøren eller 
cheferne med i det her, så kommer du ingen vegne.”

INTERVIEWLEDELSENS FOKUS

I de kvalitative inputs fra de virksomheder, som faktisk er 

lykkes med at rykke på kønsbalancen, er svaret næsten 

sammenstemmende, at virksomhedens ledelse / 

direktionen har en afgørende betydning i forhold til at gå 

forrest på området.

Strategien skal skinne igennem i ansættelsesprocessen

”Start med at tage en drøftelse i hele afdelingen eller virksomheden, 
hvilken værdi man tænker, at det kan give, at der er kvinder til stede. 
Derfra får man italesat, at det vil vi faktisk gerne have, fordi det skaber 
noget værdi. Derfra kan man lave stillingsannoncen lidt efter det. Lad et 
par kvinde læse den og sige, hvad er det, der tiltrækker hos dem. Og 
frem for alt – lave et ansættelsesudvalg, hvor der også sidder kvinder 
med. Og hvis der er en virksomhed, der siger, at de er egentligt ikke 
noget mål for os (kvinder), så har jeg respekt for det, hvis de har haft 
diskussionen.”

IT som en del af forretningen kræver nye profiler

”Hvad kan virksomhedernes brændende platform være? Man taler 
mere og mere i de her år om, at IT skal være en del af forretningen. At 
der ikke er forretning og IT som to adskilte ting, men det skal være en 
total integreret del. Det er vanskeligt, hvis du har en udviklerkultur, der 
sidder i IT-afdelingen, og så resten af organisationen. Hvis man skal 
forstå forretningen, så skal man have nogle andre profiler. Så har man 
brug for mere diversitet.”

”

”

”
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DISKRIMINERING 
OG SEKSUELLE 
KRÆNKELSER



HVER FJERDE KVINDELIGE MEDLEM 
HAR OPLEVET UØNSKEDE 
SEKSUELLE TILNÆRMELSER I LØBET 
AF DERES ARBEJDSLIV.
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FIGUR: HAR DU I LØBET AF DIT ARBEJDSLIV OPLEVET UØNSKEDE SEKSUELLE 
TILNÆRMELSER PÅ ARBEJDET?

Kilde: Medlemsundersøgelse N=2145

Medlemmer er i undersøgelsen stillet flere spørgsmål, der har til 

formål at afdække forekomsten af seksuelle krænkelser i IT-

branchen. Seksuelle krænkelser kan være alt fra krænkende 

kommentarer, blikke, beskeder, berøringer, bevægelser til drilleri 

med seksualitet med videre. 

Figuren viser, at i alt 13 pct. har oplevet uønskede seksuelle 

tilnærmelser på arbejdspladsen i løbet af deres arbejdsliv. 4 pct. 

har oplevet det indenfor de seneste tre år. 

Medlemmer der har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser er 

størst blandt kvinderne, hvoraf 23 pct. har oplevet dette i løbet af 

deres arbejdsliv. 

33 pct. af de adspurgte medlemmer, som har svaret ja til, at de 

har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser, vil karakterisere det 

som decideret sexchikane. 

23% af kvinderne har 

oplevet uønskede 

seksuelle tilnærmelser i 

løbet af deres arbejdsliv.

5% af mændene har 

oplevet uønskede 

seksuelle tilnærmelser i 

løbet af deres arbejdsliv.

13%

4%

83%

94%

I løbet af deres arbejdsliv

Indenfor de seneste 3 år

Ja Nej Ved ikke

MEDLEMSSURVEYDISKRIMINERING



STØRSTEDELEN AF DE, SOM HAR OPLEVET UØNSKEDE SEKSUELLE 
TILNÆRMELSRE, HAR OPLEVET DET FRA EN KOLLEGA OG OVER HALVDELEN 
GJORDE IKKE NOGET VED DET.
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FIGUR: OPSUMMERING AF RESULTATER VEDRØRENDE UØNSKEDE SEKSUELLE 
TILNÆRMELSER 

Kilde: Medlemsundersøgelsen N=280
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De adspurgte medlemmer, som har oplevet uønskede seksuelle 

tilnærmelser (13 pct.), er blevet stillet en række opfølgende spørgsmål 

med henblik på at skabe indblik i forekomsten af de uønskede seksuelle 

tilnærmelser. 

Der blev blandt andet spurgt ind til, hvad de skete med 

vedkommende, de oplevede det fra, hvordan det påvirkede dem 

at opleve, hvordan de vil karakterisere handlingen, samt hvem 

vedkommende oplevede det fra, hvordan de vi.

64 pct. af de adspurgte medlemmer, som har oplevet uønskede seksuelle 

tilnærmelser, oplevede, at der ikke skete noget med vedkommende, som 

de oplevede det fra, mens 7 pct. oplevede, at vedkommende blev 

irettesat eller fik en advarsel.

42 pct. af de adspurgte medlemmer, som har oplevet uønskede seksuelle 

tilnærmelser, havde det ikke godt med, at det skete, mens 10 pct. fik det 

psykisk dårligt. Knap en tredjedel blev ikke påvirket af det.

65 pct. af dem har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser i form af tale. 

Over halvdelen i fysisk karakter. 

Halvdelen af de adspurgte medlemmer, som har oplevet uønskede 

seksuelle tilnærmelser, oplevede det fra en kollega. En tredjedel 

oplevede det fra en chef.

MEDLEMSSURVEYDISKRIMINERING
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FIGUR: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN?
(ANDEL DER ER ENIG ELLER MEGET ENIG)

Kilde: Virksomhedsundersøgelse N=157

FIGUR: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN?
(ANDEL DER ER ENIG ELLER MEGET ENIG)

66%

70%

65%

70%

62%

61%

71%

73%

66%

71%

 IT-faglige kvinder og mænd har
samme karrieremuligheder på min

arbejdsplads.

 IT-faglige kvinder og mænd har lige
muligheder for kompetenceudvikling

på min arbejdsplads.

Overenskomst Privat - stor Privat - små og mellemstore Offentlig Total

Kilde: Medlemsundersøgelse, erhvervsaktive medlemmer N=1863

93%

94%

96%

98%

91%

93%

96%

90%

95%

95%

 IT-faglige kvinder og mænd har
samme karrieremuligheder i

virksomheden

IT-faglige kvinder og mænd har lige
muligheder for kompetenceudvikling i

virksomheden

Overenskomst Privat - Stor Privat - Lille eller mellemstor Offentlig Total
Både virksomhederne og medlemmerne blev spurgt ind til, hvor enig eller uenig de 

er i to udsagn vedrørende IT-faglige mænd og kvinders muligheder for 

kompetenceudvikling samt karrieremuligheder i virksomheden.

94 pct. af de adspurgte virksomheder er enten enig eller meget enig i, at IT-faglige 

kvinder og mænd har lige muligheder for kompetenceudvikling i virksomheden. 

Dette er 70 pct. af de erhvervsaktive medlemmer enige i. 

Blandt virksomhederne er det særligt offentlige virksomheder (98 pct.), 

der er enige i udsagnet, og i mindre grad store privat virksomheder (90 

pct.).

Blandt medlemmerne er det særligt ansatte i store private virksomheder 

(73 pct.), der er enige i udsagnet, hvorimod ansatte i små eller 

mellemstore private virksomheder i mindre grad er enige i udsagnet (61 

pct.).

Til udsagnet om, hvorvidt IT-faglige kvinder og mænd har lige karrieremuligheder 

på arbejdspladsen, er 93 pct. af virksomhederne enten enige eller meget enige. 

Andelen af enige eller meget enige er lidt lavere blandt medlemmer (66 pct.). 

Det er særligt medlemmer i store private virksomheder, der er enige (71 

pct.), og i mindre grad medlemmer i små eller mellemstore private 

virksomheder.

VIRKSOMHEDSSURVEYDISKRIMINERING MEDLEMSSURVEY



88%

90%Dygtighed blandt IT-faglige afhænger ikke af
deres køn

Virksomheder Medlemmer

FIGUR 9: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? 
(ANDEL DER ER ENIG ELLER MEGET ENIG)

Kilde: Virksomhedsundersøgelse & medlemsundersøgelsen n=299 & 2145
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IT-FAGLIGE KOMPTENCER AFHÆNGER IKKE AF KØN IFØLGE MEDLEMMERNE OG
VIRKSOMHEDERNE

Medlemmerne og virksomhederne er i 

spørgeskemaundersøgelsen spurgt ind til, hvor 

mange der er enige eller uenige i, at dygtighed 

blandt it-faglige ikke afhænger af deres køn.

88 pct. af de adspurgte medlemmer erklærer sig 

enten meget enige eller delvis enige i udsagnet 

”Dygtighed blandt it-faglige ikke afhænger af 

deres køn”. 5 pct. er uenig eller meget uenig i 

udsagnet.

Der er signifikant flere medlemmer med over 20 

års erfaring i IT-faget end medlemmer med 0-5 

års erfaring, der mener, at dygtighed blandt IT-

faglige ikke afhænger af deres køn.

Der forekommer ingen signifikant forskel blandt 

mænd og kvinder i deres besvarelse af dette 

spørgsmål.

81% 
af medlemmerne med 0-5 års erfaring 

mener, at dytighed blandt IT-faglige ikke 

afhænger af deres køn

91% 
af medlemmerne med over 20 års erfaring 

mener, at dytighed blandt IT-faglige ikke 

afhænger af deres køn

VIRKSOMHEDSSURVEYDISKRIMINERING MEDLEMSSURVEY
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BAGGRUND OG 
METODE
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METODE OG DATAKILDER

FASE 1: OPSTART

✓ Som første del af kortlægningsfasen gennemførte 

Epinion en desk research, som blev brugt til få 

indblik i den eksisterende viden på området samt 

at kvalificere den senere dataindsamling og 

analyse. 

✓ På baggrund heraf gennemførte Epinion to

kvalitative dybdeinterviews med IT-eksperter, som 

skulle give indblik i de væsentligste udfordringer i 

IT-sikkerhedskulturen. 

✓ Spørgeguides og spørgeskemaer er udarbejdet af 

Epinion på baggrund af de foreløbige resultater og 

i samarbejde med SAMDATA\HK. 

FASE 2: DATAINDSAMLING

✓ Spørgeskemadata er indsamlet blandt et 

repræsentativt udsnit af  SAMDATA\HK’s 

medlemmer og et repræsentativt udsnit af 

virksomheder med IT-faglige ansatte i 

perioden den 16. april til den 7. maj. I alt er 

der indsamlet 2.145 interview med 

medlemmer på web og 299 interview med 

virksomheder via telefon. 

✓ Derudover er der gennemført kvalitative 

dybdeinterview med 3 IT-chefer og 4 

medarbejdere fra 4 virksomheder, 5 

kvindelige medlemmer af SAMDATA\HK samt 

2 IT-eksperter

FASE 3: ANALYSE

✓ Afrapporteringen består af en ukommenteret 

tabelrapport i Excel med resultaterne fra 

medlemsundersøgelsen og 

virksomhedsundersøgelsen samt en kommenteret 

rapport i PowerPoint. 

✓ Data fra medlemsundersøgelsen er vejet, så det er 

repræsentativt for alle SAMDATA\HK’s medlemmer 

på køn, alder, region og branche, mens ved 

virksomhedsundersøgelsen sikre en spredning på 

størrelse og region.

✓ Den kommenterede rapport i PowerPoint inkluderer 

udvalgte resultater fra medlemsundersøgelsen samt 

de kvalitative indsigter fra interviews med eksperter, 

ledere og medlemmer

METODE
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Medlemsundersøgelsen

FIGUR 45. SEKTOR

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 1863

FIGUR 48. KØN

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 2145

FIGUR 44. ALDER

16%

59%

25%

Under 35 år 35-54 år 55 år eller derover

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 2145

FIGUR 47. ERHVERVSERFARING

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 2099

NORDJYLLAND 11%

HOVEDSTADEN 37%

SJÆLLAND 14%

SYDANMARK 16%

MIDTJYLLAND 23%

FIGUR 46. REGION

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 2145

43%

57%

Kvinder Mænd

25%

13%

34%
29%

0 til 5 år 6 til 20 år Over 20 år Over 20 år

48%

52%

Privat Offentlig
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Virksomhedsunderundersøgelsen

FIGUR 50. SEKTOR

76%

24%

Privat Offentlig

Kilde: Virksomhedsundersøgelse, n = 299

FIGUR 53. ANTAL IT-FAGLIGE

Kilde: Virksomhedsundersøgelse, n = 299

FIGUR 49. BRANCHE

22%

2%

16%
12%

9%

16%
20%

2%

Kilde: Virksomhedsundersøgelse, n = 299

FIGUR 52. ANTAL ANSATTE

Kilde: Virksomhedsundersøgelse, n = 299

NORDJYLLAND 11%

HOVEDSTADEN 38%

SJÆLLAND 8%

SYDANMARK 19%

MIDTJYLLAND 24%

FIGUR 51. REGION

Kilde: Virksomhedsundersøgelse, n = 299
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