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LEDER \

\ Af Gitte Korsgaard Andreasen. IT-sikkerhedsspecialist og formand for SAMDATA\HK

NYE ANBEFALINGER SKAL
SPEEDE UDVIKLINGEN OP
Det kan sagtens gå hurtigere med at få flere kvinder ind i IT-sektoren.
Heldigvis kan seks nye anbefalinger fra IT-Kvinderådet hjælpe processen på vej.

LEDER

Gitte Korsgaard Andreasen er
formand for SAMDATA\HK. Hun
er uddannet datanom/datamatiker
og har siden taget efteruddannelse
inden for bl.a. kommunikation,
innovation, lederskab og projektledelse.

Det går den rigtige vej, men der er langt igen. Det må være den korte status, når
vi snakker om kønsfordelingen i IT-verdenen. For selvom der er flere kvinder på
IT-uddannelserne i dag, end der var for 10 og 20 år siden, så er der meget langt
til en lige kønsfordeling. Udviklingen går den rette vej, men vi skal skubbe på
og øge tempoet. Derfor er jeg glad for at have været en del af IT-Kvinderådet,
der har udarbejdet de seks nye anbefalinger, som dette nummer af SAMDATA
Magasinet beskæftiger sig med.
IT-branchen, fagbevægelsen og den politiske verden har sammen arbejdet på en
række konkrete råd og anbefalinger, som kan bruges på den enkelte arbejdsplads,
og hvis jeg selv skal sige det, så er det blevet et vigtigt værktøj i arbejdet for at
sikre flere kvinder på det digitale arbejdsmarked. Med de seks anbefalinger bør
de fleste virksomheder kunne øge andelen af kvindelige medarbejder indenfor IT.
Dem kan du læse meget mere om i dette blad.

Næppe uenige
Og det er altså nødvendigt. Samfundet mangler IT-folk, og over de kommende
år vokser behovet hastigt. Hvis vi skal kunne følge med udviklingen og udnytte
den digitale udviklings fulde potentiale, så nytter det ikke noget, at det kun er
halvdelen af befolkningen, der er i spil til de mange stillinger.
Der er næppe mange SAMDATA-medlemmer, der er uenige i den konklusion. Men hvordan skal vi nå dertil? I IT-Kvinderådet nåede vi frem til de seks
anbefalinger, der på forskellig vis kan gøre det lettere for kvinder at komme ind i
IT-sektoren og have lyst til at blive dér.
Personligt tror jeg, at ansættelsesprocedurerne er et helt centralt element.
Konkret kunne jeg godt tænke mig at se resultaterne, hvis virksomhederne
turde eksperimentere mere med anonymiserede ansøgninger, hvor de, der læser
ansøgningerne igennem, ikke ved hvilket køn ansøgeren har. For vi må erkende,
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at der nok findes en udbredt bias mod at ansætte kvinder, fordi den gældende
opfattelse er, at IT, teknik og programmering først og fremmest er for mænd.
Jeg tror, at virksomheder, der tør afprøve nye måder at rekruttere på, kan få stor
succes med det. I den nuværende situation er spørgsmålet ikke, hvorvidt der er
råd til at eksperimentere; spørgsmålet er hvorvidt, der er råd til at lade være!
Kvinder bedre til at markedsføre sig
Generelt synes jeg, at mange virksomheder i IT-branchen er blevet bedre til at
markedsføre sig overfor kvinderne. I gamle dage var der kun fotos af mænd med
fuldskæg i strikkede sweatre. I dag har mange firmaer fotos af kvindelige medarbejdere og ledere på hjemmesiden, hvilket bidrager til et billede af, at man som
kvindelig ansøger rent faktisk har en chance for at komme i betragtning.
Selv blev jeg i sin tid en del af branchen, fordi jeg var nysgerrig på teknik. Jeg
syntes, det var fascinerende at være en del af en verden, der teknisk udviklede
sig med en utrolig fart og med perspektiver, der ikke var til at se enden på. Det
var vildt at kunne styre maskinen, undervise og inspirere andre. Og jeg tror ikke,
at jeg er den eneste, der har haft det sådan. Men mange af de andre med samme fascination er desværre ikke havnet i IT-branchen, fordi de ikke kunne se sig
selv her. Det tror og håber jeg, at vi kan lave om på.
Vi ser i disse år, at der rykkes meget ved kønsrollerne. Det er blevet mere
udbredt, at mænd tager lang barsel og antallet af unge mænd på sygeplejerskeuddannelsen er stigende, ligesom vi får flere og flere kvindelige læger. På sociale
medier er kønsroller og normer i høj grad til diskussion og debat, og selvom tonen
kan være hård, så er der et opbrud i gang. Et opbrud, hvor piger ikke behøver at
lege med dukker, og hvor computeren ikke kun bor på drengeværelset.
Det er en udvikling, der påvirker alle aspekter af samfundet. Alle får flere muligheder, når de ikke skal begrænses af snævre forventninger, der tager udgangs-

punkt i deres køn, men i stedet kan få lov at beskæftige sig med det, der gør
dem nysgerrige og glade.
Udviklingen går langsomt
Jeg tror på, at den udvikling vil få store og positive konsekvenser for udviklingen.
Når små piger får ind med modermælken, at de kan, hvad de vil, og vi i mindre og
mindre grad inddeler arbejdsmarkedet i mande- og kvindefag, så giver det ringe i
vandet. Vi rykker os fremad.
Men selvom samfundsudviklingen er positiv, så går den langsomt. For hver
generation går det den rigtige vej, men vi kan ikke vente 50 år på ligestilling i
IT-branchen. Både for samfundets skyld, fordi vi mangler kompetente IT-folk,
men også for den enkeltes skyld. Det er min store drøm, at ingen kvinde vælger
IT-branchen fra på grund af normer, fordomme og forældede kønsroller.
Derfor skal vi forsøge at hjælpe udviklingen op i fart. Vi skal understøtte pædagoger, lærere, gymnasielærere og undervisere på de videregående uddannelser
til at arbejde med teknologiforståelse og sikre, at børnene helt fra børnehaveklassen får lov til at lege og eksperimentere med digital teknologi, vi skal skabe
en tryg arbejdspladskultur uden seksuel chikane og vi skal sikre diversitet, bliver
ordentlig indbygget i rekrutteringsprocessen på de enkelte arbejdspladser.
Med de seks anbefalinger fra IT-Kvinderådet hjælper vi hele branchen med at
trykke på speederen i ligestillingsarbejdet. Det er blevet håndgribeligt, hvad der
kan gøres, og jeg håber inderligt, at både arbejdsgivere og uddannelsessektoren
vil bruge anbefalingerne i deres fortsatte arbejde.
\
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Vi må erkende, at der nok findes en udbredt bias mod at ansætte kvinder, fordi
den gældende opfattelse er, at IT, teknik
og programmering først og fremmest
er for mænd. Jeg tror, at virksomheder,
der tør afprøve nye måder at rekruttere
på, kan få stor succes med det.
Gitte Korsgaard Andreasen
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KVINDER I IT-BRANCHEN \

”VI SKAL RYKKE VED
NOGLE GRUNDLÆGGENDE
FORESTILLINGER OM, HVAD
PIGER OG DRENGE KAN”
Kulturelle barrierer afholder alt for mange kvinder fra at vælge IT-uddannelser og branchen, vurderer IT-Kvinderådet. Mange af de forhindringer viser sig i de tidlige skoleår. Alt for længe har man manglet redskaberne til at få brudt den vanetænkning, som har forhindret en
mere lige fordeling af mænd og kvinder inden for IT-verdenen.
Mænd er datamatikere og ingeniører.
Og kvinder er sygeplejersker og pædagoger.
Mænd er bedst til teknik, mens kvinder mest er til noget med mennesker. På
trods at vi i dag er godt på vej ind i år 2021, lever den fordom videre. Og det
endda mere end 105 år efter, at kvinder fik stemmeret til Rigsdagen. Mere end
140 år efter at kvinder fik adgang til at studere. Og mere end 123 år efter de to
første kvindelige ingeniører blev færdige med deres uddannelse.
Konsekvenserne er, at to tredjedele af de studerende på landets IT-uddannelser
er mænd. Situationen bliver endnu grellere på arbejdsmarkedet, hvor mere end
tre ud af fire medarbejdere i IT-branchen er mænd.

Vi kommer til at mangle kvinderne
Med den nye rapport fra IT-Kvinderådet kommer en række konkrete anbefalinger
til, hvordan vi kommer ud over status quo, som både fagbevægelse, arbejdsgivere og mange andre er dybt utilfredse med.
”For både drenge og piger er det vigtigt at blive bedre til at vælge uddannelse
efter vores interesser i stedet for at lade det være bestemt af vores køn. For
vores samfund er det vigtigt at få pigerne med, fordi digitalisering og IT bliver
stadig mere afgørende for vores fremtid. Og får vi ikke pigerne med, kommer vi
til at mangle dem i den udvikling,” siger Stina Vrang Elias, der ud over at være
administrerende direktør for tænketanken DEA også har bestridt hvervet som
formand for IT-kvinderådet sammen med Simon Tøgern, sektorformand for HK
Privat.
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Hvis du løber et maraton, kan
det være, at de første 25-30
kilometer kan være nemme,
men at man derefter taber
fart de sidste kilometre. Vi
må man sige, at I Danmark
har vi haft svært ved at få
greb om diskussionen om køn
de sidste par år.
Stina Vrang Elias, DEA

Ifølge hende har det store konsekvenser, at alt for mange kvinder går glip af
mulighederne i IT-branchen, hvor der både er gode karrieremuligheder og muligheder for høje lønninger. Samtidig taber også virksomhederne på den utilfredsstillende situation: de får kun adgang til halvdelen af de mulige IT-talenter, hvis alt
for mange kvinder går andre veje i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Og som samfund går vi glip af alle de ideer, som de ellers kunne have bidraget
med.
”På den måde går samfundet glip af vækst,” siger Stina Vrang Elias.
Manglet gennemslagskraft
Hun vedkender sig, at den skæve balance mellem mænd og kvinder i IT-verdenen så langt fra er et nyt fænomen. Selv om ingen, eller i hvert fald meget,
meget få, har erklæret sig som modstandere af at få flere kvinder ind i IT-verdenen, har den dagsorden alt for længe manglet den fornødne gennemslagskraft,
mener Stina Vrang Elias.
”I Danmark har vi været hurtige med en dagsorden om ligestilling mellem kønnene. Netop fordi vi har været tidligt ude her, har vi samtidig bildt os selv ind, at det
der med ligestilling havde vi styr på. Og lige så stille har vi udviklet et kønsopdelt
uddannelsessystem og arbejdsmarked.”
Stina Vrang Elias fortsætter:
”Hvis du løber et maraton, kan det være, at de første 25-30 kilometer kan være
nemme at komme igennem, mens du derefter taber fart de sidste kilometre. I
Danmark må man sige, at vi efter en god start har haft svært ved at få ordentligt
greb om diskussionen om køn de sidste mange år.”
Hun peger på, at diskussioner om ligestilling mellem kvinder og mænd alt for

SIDE 6 \ SAMDATA MAGASINET 2 \ 21

ofte kommer til at blive sort-hvide; altså om vi har ligestilling eller ej. I stedet
for at tale om mere eller mindre ligestilling mellem kønnene. Og om hvor vi kan
forbedre ligestillingen, ikke bare for kvinder men også for mænd.
”Vi har svært ved som samfund at have en ordentlig debat om ligestilling. Også
sammenlignet med f.eks. Sverige og Norge, som vi selv ofte holder os oppe
imod.”
Mister interessen for STEM
I forhold til problemer med at få en mere ligelig fordeling af kønnene på IT-studierne peger Stina Vrang Elias på, at både drenge og piger mister interessen for de
tekniske og naturvidenskabelige fag (ofte forkortet til STEM for de engelske ord
for videnskab, teknologi, teknik og matematik) omkring femte eller sjette klasse.
”Men for pigerne er der bare langt flere, som mister interessen. En af årsagerne
er, at forældrene forventer, at drengene er gode til matematik, fysik og kemi. Og
at pigerne ikke er gode til den slags. Og det er på trods af, at vi ved, at pigerne
i de tidlige skoleår generelt er ret dygtige til de naturvidenskabelige fag og godt
kan lide, at der er et klart facit med to streger under,” siger Stina Vrang Elias.
Agi Csonka, som er programchef i VILLUM FONDEN, der blandt andet arbejder
med at styrke børn og unges interesse for naturfag og teknologi, vil meget gerne

have mere viden om, hvilke mekanismer som gør, at pigerne omkring 12-13årsalderen mister interessen for STEM-fagene, herunder IT. Hun peger på, at
vi generelt ved for lidt om, hvad der kan få fag eller brancher til at skifte fra at
være mande- til kvindefag.
”Det ville jeg godt vide noget mere om. Jeg synes ikke, at vi har så meget forskning, som belyser det. Vi skal have afdækket, hvad vi kan gøre som forældre,
lærer eller andre omkring børnene. Altså kort sagt hvad kan vi gøre for, at den
slags fag ikke er noget, som kun er forbeholdt drenge eller piger.”
Hvad får tingene til at ske?
Hun fremhæver et eksempel, hvor ”… jeg mødte to piger på en 11-12 år, som selv
havde designet en app, hvor man kunne tage et billede af affald i skoven.” Med
appen blev billedet sendt direkte til dagligvarekoncernen COOP, hvor brugerne
så kunne få points, når de samlede affaldet op og smed det i en skraldespand.
De to piger kunne slet ikke forstå, hvorfor nogle piger ikke kunne synes, at den
slags IT-ideer var spændende, fortæller Agi Csonka.

”Vi har et ansvar for at finde ud af, hvad det er, der sker, så de mister interessen
for IT. Hvad er det, vi gør ved dem?”
Et bud på et svar kommer hun selv med. Agi Csonka fremhæver et eksempel
fra en undersøgelse, som VILLUM FONDEN har været med til at finansiere. Her
forsøgte man antropologisk at finde årsagerne til, at pigerne i samme aldersgruppe mister interessen for naturfag. Her blev både børn og forældre interviewet om
dette emne.
”Her var der f.eks. en pige, som var den bedste i sin klasse til naturfag. Det
vidste alle, inklusive forældrene. Hver weekend tog den her pige ud for at lave
ekstremsport med sin far. Det er virkelig en pige med gang i. I undersøgelsen blev
moderen spurgt til, hvad hendes datter skulle lave, når hun bliver voksen. Her
lyder svaret: ’Jamen, hun er så sød ved sin lillebror, så jeg tror, at hun ville blive en
god HR-medarbejder.’ Svaret viser, hvor svært det er at se ud over vores egne
indbyggede forestillinger om piger og drenge, selv når virkeligheden skriger os
lige ind i ansigtet,” siger Agi Csonka.
Det kan rykke sig
Dette til trods har vi dog set, fremhæver hun, at en række uddannelser allerede
har taget positive ryk. Inden for byggeriet har vi f.eks. set flere kvinder vælge
malerfaget. Vi har set flere og flere kvinder uddanne sig til læger i en grad, så det
har skiftet fra at være et mandefag til at blive et kvindefag.
”Vi ser også flere naturvidenskabelige uddannelser rykke sig. Vi kan se en stor
overvægt af kvinder inden for biokemi f.eks. Så det kan rykke sig. Mere skrevet i
sten er den slags jo heller ikke. Til gengæld kan det være utroligt svært at forudse, hvad det er, der får tingene til at ændre sig,” siger Agi Csonka.
Selv om vi stadig mangler eksakt viden på dette felt, mener hun dog, at der kan
flyttes på vores forestillinger om, hvad piger og drenge kan vælge af fag. Nemlig
ved at vise både forældre og børn, hvilke muligheder som står åbne. Hvis man
bare vælger at se de åbninger.
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Vi ser også flere naturvidenskabelige uddannelser rykke sig. Vi
kan se en stor overvægt af kvinder inden for biokemi f.eks. Så
det kan rykke sig. Mere skrevet i
sten er den slags jo heller ikke.
Agi Csonka, VILLUM FONDEN
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FORESTILLINGER OM, HVAD
PIGER OG DRENGE KAN”

gen op i den lokale avis, og vælge blandt dem, der melder sig. Det andet er, at
virksomhederne skal blive bedre til at se, om de egentlig har en kultur, hvor alle
føler sig godt til pas. Det vil også være et vigtigt sted at sætte ind, understreger
Agi Csonka”
Her kunne det være interessant at vende blikket mod et andet af IT-Kvinderådets medlemmer, nemlig Mads Eriksen, der er uddannelses- og forskningspolitisk
chef i interesseorganisationen Dansk Erhverv. Han understreger som det første,
at manglen på IT-specialister står meget højt på virksomhedernes dagsorden.
”Der gik f.eks. meget lang tid, før der kom en app, som registrerede kvinders
menstruationscyklus. Virksomhederne har brug for den innovation, som kvinder
kan levere,” siger Mads Eriksen.
”Men det er ikke nemt. Det er en supertanker, som skal vendes,” tilføjer han.

”Hvis vi kan holde en 15-årig piges interesse for naturfag, er der en god sandsynlighed for, at hun holder ved. Så der er noget, som vi kan gøre for at forandre
tingene, selv om vi skal rykke ved nogle meget grundlæggende forestillinger om,
hvad mænd og kvinder kan beskæftige sig med. Både mænd og kvinder har
nogle meget stereotype forestillinger om, hvad drenge og piger kan,” siger Agi
Csonka.
Gør en ekstra indsats for kvinderne
Skal hun give et bud på, hvor barrierene er i virksomheder, peger hun på, at
virksomhederne har en egeninteresse i at få de bedste medarbejdere. Men:
”De er nødt til at gå en ekstra mil for at få de kvindelige medarbejdere, som er
gode til at programmere. Dem er der bare ikke så mange af. Så vil man have de
bedste, må man gøre en ekstra indsats. Så er det altså ikke nok at slå stillin-

Giv talenterne de bedste muligheder
Mads Eriksen fremhæver, at arbejdsgiverne også har et ansvar for at være
med til at stimulere interessen for IT blandt kvinder ved f.eks. at lade kvindelige
rollemodeller blive mere synlige. Han er meget tilfreds med IT-Kvinderådets anbefalinger til virksomheder, så de også kan være med til at bryde med de kulturelle
barrierer, man også finder inden for erhvervslivet.
”I det hele taget er denne dagsorden meget vigtig for os i Dansk Erhverv, så
der er ingen tvivl om, at vi skulle være med til at rykke udviklingen i den rigtige
retning. Vi skal også være med til at fortælle forældre, at hør her, jeres døtre har
faktisk gode muligheder for at få interessante jobs som IT-specialister,” siger han.
Stine Vrang Elias understreger, at det fælles mål for arbejdsgivere som lønmodtager, og alle andre for den sags skyld, er at ændre på status quo.
”Vi har et af verdens meste kønsopdelte uddannelsessystemer. Det samme gælder arbejdsmarkedet. Alle går rundt med nogle forudfattede opfattelser af, hvad
mænd og kvinder er bedst til. Så det her er en stor dagsorden, hvor vi skal have
gjort det muligt for så mange som muligt at udnytte deres talenter på en måde,
som giver bedst mulig mening,” siger hun.
\
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Vi har et så kønsopdelt uddannelsessystem, at man skulle
tro, at vi levede i 50erne. Vi har
nogle fastlåste mønstre, som vi
skal have gjort noget ved.
Mads Eriksen, Dansk Erhverv
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CHIKANE ER OGSÅ ET PROBLEM I IT-BRANCHEN:

“VI SKAL LÆRE AT RESPEKTERE
HINANDENS GRÆNSER”

Virksomhederne kan gøre meget for at skabe en arbejdspladskultur uden sexisme, chikane og krænkelser, siger forsker Maj Britt Dahl
Nielsen.

Et klap bagi, en nedsættende kommentar om dit køn eller gentagne invitationer
til dates, du ikke er interesseret i. At seksuel chikane også findes på IT-arbejdspladser, er et veldokumenteret problem. Nu har IT-Kvinderådet fremlagt en række anbefalinger til en respektfuld arbejdskultur i deres nye rapport om diversitet i
IT-branchen.
Rådet peger blandt andet på, at det er vigtigt med klare retningslinjer for,
hvordan seksuel chikane, diskrimination og mobning forebygges og håndteres på
arbejdspladsen. Dét er et rigtig godt sted at starte, mener Maj Britt Dahl Nielsen.
Hun er seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og projektleder på forskningsprojektet ’Uønsket seksuel opmærksomhed fra
ledere og kollegaer’, som bliver lavet i samarbejde med blandt andre Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

“Håndtering handler om, at man som medarbejder ved, hvor man skal gå hen,
hvis man bliver udsat for noget, og hvad der sker, hvis man går videre med det.
Klare retningslinjer for det er en rigtig god start i forhold til at få flere til at turde
stå frem med deres oplevelser,” siger hun.
Et skjult problem
På mange arbejdspladser er det i dag et problem, at medarbejderne ikke tør at
fortælle, hvis de har oplevet chikane eller krænkelser, påpeger Maj Britt Dahl
Nielsen. Derfor opfordrer hun også til, at virksomhederne prioriterer at kortlægge
forekomsten af seksuel chikane.
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Tydelig klageprocedure
IT-Kvinderådet fremhæver, at det er vigtigt, at virksomhederne sikrer en tydeligt
formuleret klageprocedure. Endvidere anbefaler rådet, at alle henvendelser om
den type adfærd bliver taget alvorligt og undersøgt af ledelsen, og at det bør
kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.
Også det ligger ifølge Maj Britt Dahl Nielsen godt i tråd med forskningen på
området.
“Klageprocedurerne er første trin. Derefter er det vigtigt, at der også er procedurer for, hvad der sker efterfølgende, og hvordan der bliver sikret anonymitet og
fortrolighed for parterne i sagerne,” siger hun.
Maj Britt Dahl Nielsen påpeger samtidig, at det er vigtigt at eventuelle sanktioner
bliver gradueret alt efter, hvor alvorlig krænkelsen er.
“Noget, som ikke er så alvorligt, kan måske klares ved, at den, som er kommet til
at krænke, siger undskyld. I andre tilfælde skal der måske en advarsel til, og i ekstreme tilfælde kan det så være en fyring. Hvis man bare melder en nultolerance
ud uden at beskrive, hvad det betyder i praksis, kan det føre til, at færre tør tage
eventuelle krænkelser op,” siger hun.

Seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen
anbefaler blandt andet at tage snakken om grænser og god omgangstone med afsæt i Arbejdstilsynets
dialogkort, og er også selv ved at
udvikle værktøjer til arbejdspladsen i
forbindelse med sit forskningsprojekt.

”

Mange tænker måske, at når der ikke er nogen, der
har klaget over det, så er det ikke et problem. Det er
ikke nødvendigvis rigtigt.

“Mange tænker måske, at når der ikke er nogen, der har klaget over det, så er
det ikke et problem. Eller de har måske et spørgsmål i deres trivselsundersøgelser
om, hvorvidt der er nogen der har oplevet seksuel chikane, som ingen har svaret
ja på. Men vi ved fra forskningen, at det ikke nødvendigvis er det samme som, at
problemet ikke findes. Hvis man eksempelvis spørger ind til, om folk har oplevet
specifikke ting som nedsættende kommentarer om deres køn eller et klap bagi,
så er det nogle helt andre tal, der kommer på bordet,” siger forskeren.
Det forskningsprojekt som Maj Britt Dahl Nielsen er leder af, er derfor i gang med
at udvikle et nyt spørgeskema, som man kan bruge på arbejdspladserne.

Maj Britt Dahl Nielsen, seniorforsker ved SDU

Svære gråzoner
Generelt er seksuel chikane og krænkelser et svært område at lave regler på,
understreger Maj Britt Dahl Nielsen.
“Man må nok gøre sig klart, at det ikke er muligt at lave en politik, hvor man har
listet alle de former for adfærd, som man synes er uacceptabel. Det er jo altid
et spørgsmål om fortolkning i de enkelte situationer, og der er mange gråzoner,”
siger hun.
Derfor er det ekstra vigtigt, at man har en dialog med medarbejderne om at
skabe en respektfuld omgangstone på arbejdspladsen, mener hun.
Det mener IT-Kvinderådet også. Konkret anbefaler rådet, at der bliver skabt
dialog med medarbejderne om, hvordan grænser kan være forskellige, og at
man beslutter, formulerer og kommunikerer hvad der er og ikke er acceptabel
omgangstone og adfærd på arbejdspladsen.
Der findes forskellige redskaber, som virksomhederne kan bruge, når de skal tage
hul på snakken, fortæller Maj Britt Dahl Nielsen.

FAKTA

SEKSUEL CHIKANE
I IT-BRANCHEN
En undersøgelse foretaget af Epinion blandt SAMDATA\HK’s
medlemmer, viste i 2018 følgende:
\ Hver fjerde kvinde har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser i løbet
af deres arbejdsliv, mens det kun gælder for hver 20. mand.
\ I alt har 13 procent oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser.

Blandt de medlemmer, der har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser,
gælder det:
\ 42 procent havde det ikke godt med, at det skete.
\ 10 procent fik det fysisk dårligt.
\ 64 procent oplevede, at det ikke fik konsekvenser for den der udførte
tilnærmelserne, mens syv procent oplevede at vedkommende blev
irettesat eller fik en advarsel.
\ 65 procent har oplevet de uønskede tilnærmelser i form af tale. Over
halvdelen i fysisk karakter.
\ Halvdelen oplevede det fra en kollega. En tredjedel oplevede det fra en
chef.

Kilde: Kønsdiversitet i IT-stillinger, Epinion for Samdata/HK, juli 2018
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“Arbejdstilsynet har blandt andet lavet nogle dialogkort, og kommer også til at
lancere nogle værktøjer i forbindelse med vores forskningsprojekt. Det handler
om at tage udgangspunkt i nogle scenarier, så man ikke skal tale ud fra egne
erfaringer, men i stedet skal diskutere ud fra cases, hvordan man ville handle i
forskellige situationer som chef, kollega eller offer,” fortæller hun.
Værktøjerne kan gøre det nemmere at vise, at grænsen går forskellige steder for
alle.

“Det handler om at respektere, at vi alle har forskellige grænser. Det, der er ok
for dig, er måske ikke ok for mig, og det er godt at få talt om. Det vigtige er jo
hvordan man reagerer, hvis der er nogen, der føler, at man er gået over grænsen,” siger Maj Britt Dahl Nielsen.
\

PERSONALEPOLITIK
KAN FOREBYGGE

JURIST
§

Maria Rasmussen er advokat i HK og skriver derudover ph.d. om seksuel chikane i juridisk perspektiv.
Hun har ført en række sager om seksuel chikane på arbejdspladser for HK’s medlemmer. Hun har set på
IT-Kvinderådets anbefaling om at skabe en ‘respektfuld arbejdspladskultur’.
Hvordan forebygger man seksuel chikane på arbejdspladsen?
“Der står i ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal sikre et
chikanefrit miljø, og der står i arbejdsmiljøloven, at man skal tilrettelægge
arbejdet, så det er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Det er lovens mål, at man forebygger, så de seksuelle krænkelser ikke
finder sted. Og en måde at gøre det på er at italesætte det. En god måde
at gøre det på er at starte med at lave en personalepolitik, hvor det klart
fremgår, hvad man som medarbejder skal gøre, hvis man bliver krænket,
og hvordan arbejdsgiveren vil håndtere det.
Det er klart, at nu er der et klima, hvor der virkelig er grobund for, at man
tager en snak på arbejdspladsen om hvad ens kultur er: Hvad opfatter vi
som god tone og acceptabel adfærd?”
Når du håndterer chikanesager, udspringer de så af dårlig arbejdspladskultur?
“Nogle af sagerne udspringer af, at der generelt er en kultur, som er
meget seksualiseret, hvor nogen forholder sig accepterende og humoristisk til et seksualiseret miljø, og så er der andre, der ikke synes, at det er
specielt sjovt og som oplever kulturen som krænkende. Jeg har ført en
sag, hvor kulturen var sådan, at chefen altid indledte dagen med at sige
‘godmorgen fisser’” til medarbejderne.

Man hører ofte indvendingen ‘må man ikke længere sige, at du har en flot
kjole på i dag’, men de sager, som jeg har siddet med, er det slet ikke den
kultur, vi snakker om. Det er en kultur, der er groft seksualiseret og så er
der nogen, der bliver ‘targeted’, og over for de personer udvikler chikanen
sig ofte til fysiske krænkelser.
Men vi ser også virksomheder, hvor der ikke generelt er en seksualiseret
kultur, men hvor det er en enkelt medarbejder, der udsætter en kollega for
seksuel chikane.”
Er der sket en udvikling på området?
“I HK er der i den juridiske afdeling blevet registreret mindre end en sag
om året i de ti år, der ligger forud for MeToo-debatten sidste år. Siden da
har vi registeret over 20 sager, altså en mangedobling.
Jeg tror først og fremmest, at det siger noget om, at MeToo-bevægelsen
har skabt et rum for at tale om seksuelle krænkelser. Det kan jeg også
høre hos dem jeg repræsenterer. Det fylder meget, at de kan se, at de
ikke er de eneste, og det fylder en del for dem, at de gerne vil vise andre
kvinder, at det er OK at stå frem, og at de skal vide, at de ikke står alene.”
\

”

Jeg har ført en sag, hvor kulturen
var sådan, at chefen altid indledte
dagen med at sige ”godmorgen
fisser” til medarbejderne.
Maria Rasmussen, advokat i HK
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\ KVINDER I IT-BRANCHEN

\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

SIMON
TØGERN:

”EN MASSE GODE OG
VELLØNNEDE JOB I IT-BRANCHEN
ER TILSYNELADENDE
FORBEHOLDT MÆND”
For Simon Tøgern, sektorformand HK Privat, gælder det om at få gjort noget ved den skæve balance mellem mænd og kvinder både på
IT-arbejdspladserne og IT-uddannelserne. Derfor tog HK Privat initiativ til at etablere IT-Kvinderådet, der nu har leveret konkrete anbefalinger til både virksomheder og uddannelsesinstitutioner, ift. hvordan de kan blive bedre til at tiltrække og fastholde kvinder i IT-faget.
Kvinderne udgør kun en fjerdedel af alle ansatte i den danske IT-branche. Også
på landets IT-uddannelser er kvinderne i mindretal.
Fænomenet er ikke nyt, fastslår Simon Tøgern, sektorformand for HK Privat og
en del af HK’s øverste politiske ledelse.
”For flere år siden talte vi om studiemiljøet på IT-uddannelserne. Vi kunne jo se
rundt omkring på erhvervsakademierne, at de studerende først og fremmest var
drenge. Miljøet var lidt smånørdet. Der var ikke det store sociale liv på IT-uddannelserne sammenlignet med de andre studieretninger på akademierne,” husker
han.
Simon Tøgern husker, at erhvervsakademierne dengang selv forklarede det med,
at netop de uddannelser havde mange mandlige studerende, som var lidt socialt
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udfordrede. Med det mente man, at de ofte var introverte eller det, der lignede.
Kort sagt det haltede med det, man i dag kalder de sociale kompetencer.
”Det var lidt det med at sidde med ryggen til andre. Hætten oppe om ørene. Eller
de gemte sig nede bagerst i klassen. Mange af dem havde det bedst med det.
Så selv om der var piger med på holdene i begyndelsen af uddannelsen, faldt de
meget hurtigt fra. Der var simpelthen ikke et miljø, som fastholdt dem,” fastslår
Simon Tøgern.
Konsekvensen af skævheden
Med den erkendelse begyndte han sammen med andre i HK og folk udenfor at
se sig om efter løsninger, som både kunne gøre IT-uddannelserne og IT-faget

mere interessant for kvinder. Simon Tøgern henviser til, at der gennem tiden er
gennemført en lang række undersøgelser af, hvor skævt det danske IT-arbejdsmarked stadig er, når det gælder fordelingen mellem mænd og kvinder. Konsekvensen af den skævhed er, at den danske IT-branche går glip af alle de ideer
og mere til, som kvinderne kunne bidrage med. Tilmed i en tid, hvor prognoser
gennem længere tid har peget på, at manglen på IT-professionelle bliver mere og
mere akut. Faktisk viste en analyse for et par siden, at vi som samfund kommer
til at mangle op mod 19.000 IT-folk i løbet af de næste 10 år.
”Retter vi blikket mod de tekniske uddannelser, er det jo ikke det tekniske, som
er problemet. Lige ved siden af datamatiker-studerende på erhvervsakademierne
har vi laboranter, som ved Gud også er en nørdet uddannelse. Her er 95 pct.
eller noget i den retning kvinder. Så det er jo ikke det tekniske, som afskrækker
kvinderne. Der er nogle andre mekanismer, som gør sig gældende,” siger Simon
Tøgern.
Med den erkendelse tog han kontakt til den uddannelsespolitiske tænketank
DEA, hvor direktør Stina Vrang Elias gik med ind i arbejdet med at få afdækket
problemerne.
Samlet en lidt broget skare
Simon Tøgern peger på, at HK med IT-Kvinderådet bl.a. har ladet sig inspirere
af byggebranchen, hvor man også har kæmpet med, at der var en overvægt af
mænd, som søgte ind på de forskellige uddannelser. Sammen med arbejdsgiverne i byggeriet gik fagbevægelsen i gang med at se, hvordan man kunne løse den
fælles strategiske udfordring.
”Vi behøvede dog ikke flere tal eller rapporter for at dokumentere problemet. I
stedet gik vi i gang med at samle en bred kreds af repræsentanter fra arbejdsgiverne, både virksomheder og organisationerne, i IT-Kvinderådet. Vi har også
folk med fra uddannelsesinstitutioner sammen med de mere frie debattører fra
IT-verdenen. Så vi har samlet en lidt broget skare, der alle har bidraget med gode
bud på løsninger.” siger Simon Tøgern.
Han tilføjer:
”Som et stort IT-forbund er det svært at stå og se til, mens en masse gode og
vellønnede job i IT-branchen tilsyneladende er forbeholdt mænd. Det er simpelthen ikke rimeligt.”
I sig selv finder han det også underligt, at så afgørende teknologier mestendels
bliver udviklet af mænd. Groft skåret svarer det til, at udviklingen af vores allesammens digitale infrastruktur kun ville være forbeholdt folk under 30 eller over
60 år – eller kun af italienere.
”Så ville vi jo alle sammen studse over det, ikke?”
Tabet svært at gøre op
Men hvad værre er, vi går glip af alle de ideer, som den anden halvdel af befolkningen kunne bidrage med. Præcist hvad vi går glip af, kan være svært at gøre
op, men al almindelig sund fornuft peger i den retning.
”Vi har nogle anekdotiske eksempler. Hvis du f.eks. taler om sikkerhedsseler til
biler, er de jo ikke udviklet med kvinder in mente. Eller du kan tage airbags. De
er udviklet af mænd til mænd, uden at man har tænkt på, at kvinder er skruet
sammen anderledes fysisk. Og glem ikke gravide kvinder. Det er et eksempel på
en teknologi, hvor manden tilsyneladende er omdrejningspunktet for det hele. De
fejl skal vi jo ikke gentage,” siger han.
Som Simon Tøgern ser det, er det grundlæggende problem, at vi som samfund
står overfor en kultur, hvor IT-teknologi opfattes som mest for drenge.
”Det er en ’vedtagen’ norm, som på en eller anden måde er blevet selvbekræftende. Stina Vrang Elias kunne fortælle om undersøgelser, der viser, at drenge
og pigers kompetencer inden for teknologi er den samme op til 5.-6. klasse, hvor
der så sker et skifte. Pludselig er drengene meget interesserede i teknik, mens
pigerne er mindre interesserede.
Vi skal adressere den udfordring
Simon Tøgern understreger:
Som jeg ser det, ligger problemet i, at forældre, lærere og vejledere skubber i
retningen af, at det med teknik er til drengene, mens pigerne kan få alt det andet.
Det er simpelthen kulturelt betinget. Her er det en af IT-Kvinderådets anbefalinger, at folkeskolen må gøre langt mere for at adressere den udfordring.”

Skal vi have overvundet den kulturelle barriere, må man i folkeskolen forstå, at vi
skal videre end at hænge fast i noget, som synes at have rødder i en fortid, der
ikke minder meget om vores moderne virkelighed.
”Bare fordi drengene f.eks. synes, at det med computerspil er sjovt, hvad pigerne
synes er mindre interessant, er det ikke det samme som, at teknik derfor skal
være forbeholdt drenge. Det giver ikke meget mening. Det at spille skydespil og
det at arbejde med teknologien bag er jo ikke det samme,” siger Simon Tøgern.
Og man behøver ikke genopfinde den ekstra dybe tallerken for at finde løsninger.
Simon Tøgern peger på, at et par uddannelsesinstitutioner har haft succes med
at overvinde den barriere. IT-Universitetet er et eksempel.
”Noget af det handler om at markedsføre uddannelserne på en måde, hvor teknikken ikke er et mål i sig selv. I stedet gælder det om at præsentere teknologien
som redskaber til at løse konkrete udfordringer. Det er bl.a. den måde IT-Universitetet har gjort det på: Altså det kan sgu godt være, at teknikken er interessant,
men vi bruger det også til at skaffe rent vand til alle, rense vores spildevand eller,
hvad det nu kan være.”

”

For flere år siden talte vi om studiemiljøet på IT-uddannelserne. Vi kunne jo se rundt omkring på erhvervsakademierne, at de studerende først og fremmest var drenge.
Simon Tøgern, sektorformand HK Privat

Sælg din virksomhed anderledes
Samtidig bør virksomhederne også gå i samme retning, slår sektorformanden for
HK Privat fast, hvis de vil tiltrække de kompetente kvinder, som de i dag går glip
af.
”Det kan være helt lavpraktisk som, hvordan de tilrettelægger deres ansættelsesprocedure. Bruger de deres sædvanlige netværk eller prøver de rent faktisk at
få andre kandidater i tale? Hvem sidder i ansættelsesudvalget? Hvad slår du på,
når du skal sælge din virksomhed overfor nye ansøgere?”
Simon Tøgern peger på, at nogle IT-virksomheder sponsorerer sportsgrene, der
er meget mandsdominerede som ekstremsport som f.eks. triathlon.
”Afspejler det virkeligheden på arbejdspladsen? At du hver aften efter fyraften
kaster dig fuldstændigt udmattet ind over en målstreg? Virksomhederne må
generelt være lidt mere opmærksomme på, hvordan de markedsfører sig selv.”
I det hele taget bør alle være med til at løfte den udfordring, mener Simon
Tøgern. I hvert fald hvis vi mener det alvorligt, når vi sukker efter at få en bedre
balance mellem mænd og kvinder i den danske IT-branche.
\
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”

\ IT-SIKKERHED

\ af Freja Wedenborg

DET SIGER HVERDAGENS
EKSPERTER OM
IT-KVINDERÅDETS
ANBEFALINGER

IT-Kvinderådet har udgivet en rapport med en række anbefalinger til, hvordan uddannelsessteder og arbejdspladser kan være med til at skabe mere diversitet i IT-branchen. SAMDATA-Magasinet har bedt tre HK’ere, der
arbejder med IT i hverdagen, om at vurdere anbefalingerne.

VI HAR SPURGT OM:
1
IT-Kvinderådet beskriver i deres rapport, at 76 procent af de beskæftigede
i IT-branchen, og to tredjedele af de
studerende på landets IT-uddannelser,
er mænd. Kan du genkende billedet af
manglende diversitet i IT-branchen fra
din egen hverdag?
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2
Rådet kommer med en række virksomhedsrettede anbefalinger under
overskrifterne “”Skab en respektfuld
arbejdskultur”, “Gå foran i ledelsen” og
“Diversitet skal ind i ansættelsesprocessen”. Hvad synes du om deres anbefalinger?

3
Rådet kommer også med en række
uddannelsesrettede anbefalinger til
grundskolen, de gymnasiale uddannelser
og IT-uddannelserne under overskrifterne “Bryd stereotyperne”, “Styrk IT-dannelsen i skole og fritid” og “Opdatér
IT-uddannelserne”. Hvad synes du om
deres anbefalinger?

1
”Hvis jeg ser tilbage på min tid som IT-medarbejder synes jeg, at der er sket en stor udvikling. Da
jeg startede på arbejdsmarkedet, var der meget
få kvinder i forhold til mænd, men nu synes jeg
efterhånden, at der er kommet mange kvinder ind
på området.
Jeg har en fornemmelse af, at flere og flere kvinder
arbejder med IT. Mange af dem er ikke nødvendigvis IT-teknikere, men har for eksempel en humaniora-baggrund og har nogle analytiske kompetencer,
der bliver efterlyst. Dengang jeg startede, skulle
man kunne kode, hvis man ville arbejde med IT. I
dag er der lige så meget vægt på for eksempel at
kunne analysere behov.
Men der er klart stadig et efterslæb i forhold til
piger, der arbejder med kode. Det er også et af de
områder, hvor jeg tror, at IT har et dårligt ry, fordi
det lugter lidt for meget af gammel cola og pizza.
I min afdeling, hvor vi arbejder med strategi, projektstyring og velfærdsteknologi, er vi faktisk flere
kvinder end mænd. Men vi har også en afdeling,
der arbejder med udvikling, og der er ingen kvinder
ansat overhovedet.”

2

3

”Noget af det gør vi allerede. Jeg har lige siddet i
ansættelsesudvalg, og der havde vi fokus på, at vi
ville have lige mange mænd og kvinder ind til samtale. Vi har også et godt arbejdsmiljø med hensyn
til chikane og den slags.
Men jeg kan rigtig godt lide deres anbefalinger
til, hvordan man kan skrive mere inkluderende
jobopslag. Dengang jeg var ny på arbejdsmarkedet, var min oplevelse, at det kunne være svært
for piger at få job i IT, fordi vi som kvinder nok er
mindre tilbøjelige til at sige, at vi har styr på noget,
som vi ikke er 100 procent sikre på. Mange opslag
er en lang liste med en masse tekniske ting, man
skal kunne, og der tror jeg, at man kan være mere
inkluderende ved at understrege, at man ikke behøver at kunne det hele fra start for at søge.”

HELENE OLSEN,
IT-KONSULENT,
AARHUS
KOMMUNE

\

”De er rigtig gode! Jeg er især glad for anbefalingerne til IT-uddannelserne.
Da jeg i sin tid gik på datamatikeruddannelsen,
havde jeg et sammenstød med en lærer, fordi jeg
oplevede at hans undervisning var meget nørdet
og udelukkende henvendte sig til hans lille klub
af drenge, der allerede kunne mange af de ting,
vi skulle lære. Han underviste slet ikke i det fra
pensum om styresystemer, som vi piger, der ikke
havde siddet i flere år og loddet og skilt maskiner
ad, havde brug for at lære. Da jeg spurgte, om vi
ikke kunne blive undervist i pensum, blev han rasende og jordede mig totalt til eksamen. Det endte
faktisk med, at censoren var ude og undskylde og
jeg måtte tage eksamen om. Den slags oplevelser
tror jeg var grunden til, at mange af pigerne på
uddannelsen faldt fra.
Forhåbentlig er det blevet bedre i dag, men det siger i hvert fald noget om, at det er vigtigt at sørge
for at undervisningen er for alle, og ikke kun dem,
der kan i forvejen.
Det er også vigtigt at fokusere på folkeskolen.
Mange drenge får interessen for computere
allerede med de spil, de starter med som børn,
og så finder de ud af, hvor vigtigt det er et med
ordentligt grafikkort og motherboard og den slags
for at få en bedre spiloplevelse. Der skal vi finde
en måde at gøre IT relevant for pigerne også, så
undervisningen ikke kun er for dem, der er begejstrede fra starten.”
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\ IT-SIKKERHED

DET SIGER
HVERDAGENS
EKSPERTER OM
IT-KVINDERÅDETS
ANBEFALINGER

1

2

”Hvis vi ser snævert på dem, der er IT-uddannede,
så ja. Det er også et billede, jeg kan genkende fra
vores IT-afdelinger med eksempelvis udviklere og
it-arkitekter.
Men det er vigtigt at huske, at IT-branchen er
meget mere. Der er også for eksempel UX’ere, der
arbejder med kommunikation og brugeroplevelse.
Hvis man ser på min rolle, product owner, der
arbejder med videreudvikling af IT-løsninger, er det
også et område, der arbejder mange kvinder i. Der
synes jeg ikke, at det er helt klart, hvilken del af
branchen, rapporten beskæftiger sig med. ”

”Det lyder rigtig, rigtig godt, særligt når jeg tænker
på min tid i det private. Der kan jeg sagtens forestille mig, at der er brug for de tiltag, rådet foreslår.
I det offentlige synes jeg til gengæld, vi er godt
med. Jeg ved ikke, om vi har måltal for diversitet,
men jeg oplever i hvert fald ikke problemer med
chikane og uligheder i forhold til ledelse, ansættelse, barsel og den slags.”

3
”Jeg synes, at de er gode, men også her er rapporten måske lidt snæver. Der er jo også mange
i branchen, der ikke er IT-uddannede, men som
måske har en kontoruddannelse og så har bygget
ovenpå den. Det er sådan, jeg for eksempel har
gjort. Hvis man fokuserer entydigt på IT-uddannelserne, vil man ikke nå sådan en som mig.
Et bredere perspektiv vil også gøre det nemmere
at gøre IT mere attraktivt for unge, hvis de ved, at
det med at kode ikke er den eneste vej. Hvis man
er den kreative dreng eller pige i klassen, så er UX
måske superinteressant. Og hvis man er god til at
regne og har systemforståelse, så er det måske
IT-universitetet man skal på.”
\

PERNILLE LANGE,
PRODUCT OWNER OG
TILLIDSREPRÆSENTANT
I ERHVERVSSTYRELSEN

\
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\ PODCAST

\

REI MCKAY MANSA,
LABORANT
HOS AGILENT
TECHNOLOGIES OG
IT-DIPLOMSTUDERENDE
PÅ DTU

EN SAMDATA\HK
PODCAST

1
”Ja, helt klart. Jeg har ikke mødt særlig mange, der
ikke var mænd, de steder med IT-afdelinger, hvor
jeg har arbejdet. Jeg tror det handler rigtig meget
om de helt tidlige normer, vi er opdraget med. Man
fortæller piger, at de skal være omsorgsgivere og
have jobs med varme hænder og drenge, at de
skal spille computerspil, skille tekniske ting ad og
være praktiske.
Det kender jeg også fra mig selv – jeg er non-binær transperson, men tildelt kvindeligt køn ved
fødslen, og jeg er også opdraget til, at IT var noget
for drengene.”

2
”Rådets anbefalinger er gode, men de skal også
håndhæves. Du kan have nok så mange politikker
på arbejdspladsen, men så længe bestyrelsesgangene udelukkende er fyldt med midaldrende
hvide mænd i hvid skjorte og blåt jakkesæt, så er
det ikke reel diversitet. Det er vigtigt at huske, at
bare fordi der ikke bliver diskrimineret bevidst, så
betyder det ikke, at folk er inkluderet.
Det er godt, at de anbefaler diversitet i arbejdsgrupper. Man skal ikke bare lave teams med dem,
man plejer, men sørge for at række ud til dem, der
måske ikke bliver hørt så tit. Hvis man er vant til
ikke at blive hørt, vænner man sig til at tie stille.
Også anbefalingerne til diversitet i forbindelse med
ansættelser er vigtige. Her er det vigtigt at sørge
for at have en diversitets- og inklusionspolitik meget synlig på virksomhedens hjemmeside, så man
kan se at man er velkommen.
Virksomhederne kan gøre rigtig meget. Man
kan sørge for at tale om sin bias, sørge for at slå
ned på mobning, som for eksempel at man kan
blive kaldt ”bøsse”, bare fordi man har en lyserød
skjorte på, støtte op om organisationer som lgbt+
danmark, der har et initiativ, der hjælper virksomheder med at blive mere inkluderende, og sørge
for efteruddannelse til TR- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Og så skal man tænke over, hvordan man taler til
hinanden. Hvis man hele tiden taler om, at mænd
er sådan og kvinder er sådan, er der mange, der
ikke føler sig velkomne, fordi vi hele tiden sætter
folk i bokse og taler stereotypt om køn.
Det hjælper ikke bare at være med på priden og
have et regnbueflag den dag, ligesom man ikke
bare skal støtte kvinder 8. marts. Det skal gælde
hele året.”

3
”Det er rigtig gode anbefalinger, men man skal
starte endnu tidligere end det. Det er også forældrene, man skal have fat i, for at vende de normer,
vi bliver opdraget med.
Det kunne også have været fedt med et enkelt afsnit om transpersoner, homoseksuelle og andre fra
LGBT+ segmenter. Rapporten taler enormt kønnet
om køn på den måde, at der står om drenge og
piger hele tiden, når man bare kunne sige alle køn.
Det er ikke nødvendigvis et problem i denne
rapport, som er lavet i forhold til kvinder i IT-branchen. Det er helt fair at have fokus på, at piger og
kvinder skal løftes. Men når overskriften er Knæk
koden til diversitet, kunne den godt være mere
inkluderende. Men det er måske en idé til den
næste rapport.”
\

”

SAMDATA\HK udgiver en podcast
med de IT-ansatte medlemmer af
HK som den primære målgruppe.
Vi udkommer nu hver 14 dag med
forskellige koncepter afhængig af
tema.
Podcasten handler om hvad IT,
digitalisering og data gør ved dig,
mig, vores arbejde og vores samfund. Vi er tre faste værter, som
laver indslag, snakker med gæster
og giver hinanden udfordringer for
at understrege pointer.

DE TRE VÆRTER
Anders Høeg Nissen,
teknologijournalist,
podcaster og tidligere
vært på P1’s Harddisken

Adam Bindslev,
udvikler hos Edutasia ekspert i digital vidensformidling gennem elæring og
distancelæring

Jeppe Engell,
IT-faglig konsulent og
fagjournalist

Find vores
podcast ved at
søge på DataSnak i
din podcast, besøg
podcast.samdata.dk
og søg på DataSnak
hos Facebook.
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MISSION IMPOSSIBLE - ELLER:

KAN SMV’ERNE OPGRADERE
DERES IT-SIKKERHED?

HK har fået plads i regeringens nye Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed og SAMDATA\HK’s sekretariatsleder Jeppe Engell ser frem
til en udfordring, der er noget større end normalt.
Den første regel i bogen om IT-sikkerhed er: Tag backup. Tag så en backup mere.
Og tjek så, at de begge reelt fungerer.
Men utroligt nok, så har hver fjerde SMV-virksomhed slet ikke styr på deres
backup-rutiner. Det viste en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen sidste år.
De samme små og mellemstore virksomheder har heller ikke faste rutiner for at
opdatere deres styresystemer, og dermed efterlader de åbne bagdøre til hackere.
Det skal der gøres noget ved, for på lang sigt er IT-sikkerhed et vigtigt konkurrenceparameter. Hvis man ikke har en stabil IT-drift, kan man hurtigt komme
bagud.
Erhvervsministeren har netop nedsat ”Virksomhedsforum for digital sikkerhed”,
og Jeppe Engell, der er daglig leder i SAMDATA\HK, har fået en plads i forummet.
Han glæder sig til arbejdet, men anser det også for at være en virkelig hård nød,
der skal knækkes.
”Det er svært at finde eksempler på nogen, der har haft succes med at få
SMV-segmentet i tale og skabe kulturforandringer på IT-området. Den her opgave er utrolig svær.”

IT-SIKKERHEDEN
HALTER I DANSKE
SMV’ER

FAKTA

\ 26 procent af de danske SMV’er har ikke implementeret to af
de helt essentielle IT-sikkerhedsforanstaltninger, nemlig løbende
opdatering af styresystemer og backup af data.
\ Det er blot 40 procent af SMV’erne, der gennemfører risikoanalyser eller løbende tester deres IT-sikkerhed.
\ Selv blandt SMV’er, der arbejder med nye teknologier (herunder
IoT, maskinlæring og Big Data), har 15 pct. af virksomhederne
ikke implementeret de to essentielle sikkerhedsforanstaltninger,
og 22 pct. har et lavt digitalt sikkerhedsniveau.

Kilde: Digital Sikkerhed i Danske SMV’er, Erhvervsstyrelsen, aug. 2020.
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Manglende viden om IT-sikkerhed
”Det er den samme problematik, vi har med digitalisering af SMVerne, hvor det
har vist sig svært at kunne løfte tempoet,” siger Jeppe Engell.
Han henviser til en opgørelse fra IT-Branchen, der viser, at kun 48 procent af
SMVerne har en høj eller meget høj digitaliseringsgrad. Det efterlader halvdelen
af virksomhederne som middelmådige eller langsomme på IT-fronten.
”Hvis man ejer eller leder en mindre virksomhed, så ved man tit en hel masse om
et bestemt fagområde som er ens kernekompetence. Men man kan ikke samtidig
også være IT-ekspert og i de små virksomheder, har man ikke dedikerede folk til
at tage sig af hverken digitalisering eller IT-sikkerheden,” forklarer Jeppe Engell.
Virksomhedernes manglende viden betyder reelt, at de ikke har indblik i de reelle
IT-trusler, og dermed kan de heller ikke prioritere i opgaverne.
Sikkerhed er en kultur
Selv hvis virksomheden har en vis viden eller en enkelt medarbejder, så er der
fare for, at de ser for snævert på opgaven, vurderer Jeppe Engell.
”IT-sikkerhed skal ikke overlades til dem, der har en hel diplomuddannelse i
IT-sikkerhed. Reelt skal IT-sikkerhed indgå i alle IT-uddannelser – ja, faktisk bør
det være en del af almen dannelse for alle.”
Han sammenligner med den almindelige fysiske sikkerhed.
”Man overlader jo heller ikke al sikkerhed til vagterne. Alle har et ansvar for at
lukke kasseapparatet, lukke vinduerne på kontoret og låse hoveddøren, når de
skal hjem fra kontoret. På samme måde skal vi også sørge for, at alle har kendskab til grundlæggende IT-sikkerhed.”
Det betyder selvfølgelig ikke, at virksomhederne ikke skal ansætte IT-sikkerhedsfolk. Men det må ikke blive en sovepude.
Begik du en fejl? Lad mig høre?
Jeppe Engell håber også at forummet vil bruge den viden, man har i brancher,
der har høj fokus på sikkerhed. Det gælder f.eks. luftfart og sundhedsbrancherne, hvor det er afgørende, at man er åben omkring eventuelle fejl, så hele holdet
kan lære noget og undgå den næste fejl.
”Hvis nogen har lavet en fejl – f.eks. klikket på et link, eller hvis de er faldet for et
phishing-angreb, så drejer det sig om hurtigst muligt at få rapporteret fejlen, og
det sker kun, hvis man som medarbejder kan være sikker på, at man ikke bliver
straffet. Man skal føle sig tryg for at kunne reagere hurtigt og rapportere opad i
systemet.”

”

IT-sikkerhed skal ikke overlades til dem, der har en hel diplomuddannelse i
IT-sikkerhed. Reelt skal IT-sikkerhed indgå i alle IT-uddannelser – ja, faktisk
bør det være en del af almen dannelse for alle.
Jeppe Engell, daglig leder af SAMDATA\HK’s sekretariat

Erhvervsministerens nye virksomhedsforum for IT-sikkerhed mødtes selvfølgelig digitalt første gang.
Jeppe Engell (nederste række) der er sekretariatschef i SAMDATA\HK kommer til at repræsentere
HK, og han håber, at rådet får fokus på at skabe en bedre IT-sikkerhedskultur.

Erhvervsakademierne
Jeppe Engell har allerede rakt ud til de københavnske erhvervsakademier, fordi
han håber, de kan komme til at spille en væsentlig rolle i arbejdet. Akademierne
udbyder en række uddannelser i IT-sikkerhed, men måske skal kurserne tilpasses
SMV-segmentet, for en virksomhed med fire ansatte kommer aldrig til at sende
medarbejderne på et flerårigt kursus i IT-sikkerhed. Derfor håber han, at det
bliver muligt at lave nye tilbud.
”Jeg er sikker på, at der nok skal være fondsmidler, som kan bruges til at skabe
nye uddannelsestilbud, som er tilpasset de små virksomheder,” mener Jeppe
Engell.

Hvorfor er det vigtigt for HK
Man kunne spørge sig selv, om det overhovedet er en fagforeningsopgave at
hjælpe virksomhederne med at øge deres IT-sikkerhed. Skal de ikke klare den
opgave selv?
Jeppe Engell mener opgaven flugter perfekt med HK’s formål som fagforening.
”IT er så integreret i mange firmaer, at det kan true deres eksistens, hvis de bliver
lagt ned af hackere. Vores formålsparagraf siger, at vi skal sikre medarbejdernes
løn- og arbejdsforhold og hvis vi bidrager til at højne sikkerheden, så bidrager vi
også til at sikre medlemmernes arbejdspladser,” understreger Jeppe Engell.
\
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PÅ VEJ
MOD ET
NYT
IMAGE:

IT-STUDERENDE SKAL DRÆBE
GAMLE NØRD-FORDOMME
På ITU og KEA er de studerende blevet en vigtig del af uddannelsesinstitutionernes kamp for at tiltrække især flere kvinder men
også et bredere felt af mænd. Undervejs skal de gøre op med det nørd-image, der i årtier har skræmt mange væk.
Når man taler om manglen på kvinder i IT-branchen, går der ikke længe før, nogen smider kontra-spørgsmålet på banen: Hvorfor har vi brug for flere kvinder
i IT-fagene?
Det er et spørgsmål, ITU’s kommunikationschef Camilla Rosengaard har hørt
rigtigt mange gange, siden ITU begyndte at arbejde med diversitet i 2015.
”Det er meget simpelt. Det skal vi, fordi virksomhederne efterspørger kvinder.
Vi er løbende i kontakt med vores ’aftagerpaneler’, og de har altid efterspurgt
flere kvinder.”
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”De ved, at når de sammensætter teams med stor diversitet – både køn, alder
og baggrund – skaber de teams også løsninger, der henvender sig til bredere
målgrupper. Og dermed får de produkterne ud til flere kunder.”
Et nørdet image skal støves af
Men selv om virksomhederne længe har efterspurgt kvinder, så har det været
svært for uddannelsesinstitutionerne at tiltrække dem. Du kan møde to af de
kvinder, der alligevel har valgt at læse IT-fag, i tilknytning til denne artikel.

Da ITU gik i gang med at undersøge, hvordan omverdenen opfattede ITU’s tekniske uddannelser, væltede fordommene ud af skabene.
”Vi var ude på gymnasier og interviewede både lærere, gymnasielever og enkelte
forældre, og mange havde en forestilling om, at dem, der læste de tekniske ITfag, var introverte, nørdede mænd med en usund livsstil, der elskede programmering for programmeringens skyld,” fortæller Camilla Rosengaard.
Med det image stod det ret klart, at det kunne blive svært at tiltrække flere
studerende, og især flere kvinder. Men det stod faktisk endnu værre til.
”Vi fandt også ud af, at der var rigtigt mange, som slet ikke vidste, hvad softwareudvikling er. Vi taler ofte om de digitale indfødte, men reelt er der mange,
som ikke ved, hvad der foregår inde bag skærmen.”

de, at dem der kommer med en anden baggrund, kan bidrage med andre ideer
og løsninger.”
Katja Munch-Thorsen understreger, at diversitet kan være helt afgørende, når
virksomhederne skal udvikle gode løsninger.
”Et klassisk eksempel er airbag’en, der oprindeligt blev udviklet så den passede til
en mand af gennemsnitlig højde. Det viste sig, at en del kvinder rykker bilsædet
tættere på rattet for at nå pedalerne. Det betød også, at de kom så tæt på, at
de blev dræbt af den kraft, airbag eksploderede med. Det, der er perfekt for den
ene målgruppe, kan være decideret livsfarligt for den anden.”
\
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De studerende skal fortælle historien
Da først det samlede billede stod klart, begyndte ITU at arbejde målrettet på at
ændre omverdenens opfattelse, og de gjorde langt mere for at forklare indholdet
i faget.
”Vi har lagt vores hjemmeside helt om. Både så den er nemmere at finde rundt
på, men især så teksterne ikke længere er så indforståede. Og så har vi især
gjort noget ud af at få de studerende til at fortælle om, hvordan det er at læse
på ITU. Ung-til-ung kommunikation overbeviser langt bedre,” konstaterer Camilla
Rosengaard.
”Men det helt afgørende har været vores outreach-aktiviteter. Vi har et helt
korps af studerende, der tager ud på gymnasier og holder Coding Classes, hvor
de viser de studerende, hvordan man lynhurtigt kan skabe resultater med programmering. På den måde bliver faget mindre abstrakt.”
Et andet initiativ er ’IT-Camp for kvinder’, som ITU afholder to gange om året.
Her er det ITU’s kvindelige studerende, der underviser potentielle ansøgere.
Undervejs er der både plads til at prøve kræfter med programmering, få aflivet
alle fordommene og få den viden, de måske mangler for at tage beslutning om
de skal søge ind på en softwareuddannelse.

”

Nogle af de videregående uddannelser har tiltrukket
en bestemt type af nørdede mænd. Det miljø kan
godt skræmme både kvinder og andre typer
mænd væk.
Katja Munch-Thorsen, uddannelsesdirektør, KEA.

KEA: Søger både kvinder og forskellige mandetyper
På Københavns Erhvervsakademi (KEA) arbejder Katja Munch-Thorsen som
uddannelsesdirektør også med at tiltrække et bredere udsnit af kvinder.
Hun mener, at man ikke kun skal se på det som et specifikt kønsspørgsmål.
”Det er vigtigt at tale om andet end køn. Nogle af de videregående uddannelser
har tiltrukket en bestemt type af nørdede mænd. Det miljø kan godt skræmme
både kvinder og nogle andre typer mænd væk,” mener Katja Munch-Thorsen.
KEA er derfor blevet meget opmærksomme på, hvilke billeder de benytter på
hjemmesiden, og hvordan de beskriver IT-uddannelserne og jobmarkedet for
programmører.
Studiemiljø afgørende for gennemførelse
Katja Munch-Thorsen lægger hovedvægten på, at der bliver skabt et godt studiemiljø, så de studerende, man omhyggeligt har tiltrukket, ikke falder fra, fordi de
oplever, at de ikke bliver understøttet godt nok i deres læring.
”På datamatikerstudiet har vi lavet et Code Lab, hvor ældre studerende kan
hjælpe de nye. Og selv om det er nyt, ved vi faktisk allerede, at det er en succes,
for da vi flyttede rundt på nogle undervisningstimer, så de kom til at ligge samtidigt med, at Code Lab’et var bemandet, så fik vi rigtigt mange protester fra de
studerende.”
Skolen har derfor valgt at bygge videre på den succes.
”Når vi om lidt flytter IT-uddannelserne til en anden af KEA’s bygninger, så
indretter vi os, så vi også får nogle attraktive Open Learning-områder, hvor de
studerende kan sætte sig sammen uden for de skemalagte timer og arbejde
sammen,” siger Katja Munch-Thorsen.
Mangel på diversitet kan være livsfarligt
Hos KEA handler diversitet ikke bare om at tiltrække begge køn, men om at
tiltrække folk med meget forskellig baggrund – også på andre uddannelser end
de gængse IT-fag.
”På uddannelsen til bygningskonstruktør har vi typisk en god blanding af studerende der kommer med en håndværksbaggrund og en gymnasiebaggrund. Der
bruger vi de studerendes forskellige baggrund didaktisk og sætter de studerende
med forskellige baggrund sammen i grupper for at løse en opgave. Så opdager

SÅDAN HAR ITU
VUNDET KAMPEN
OM KVINDERNE

FAKTA

\ Andelen af kvinder på bacheloruddannelsen i softwareudvikling er
over de seneste fem år steget fra 9 procent til 24 procent.
\ Det konkrete antal af kvindelige studerende på softwareudvikling
er femdoblet.
\ 29 procent af dem, der deltager i IT-camp, søger ind på en af
ITU’s uddannelser.
\ 18 procent af dem, der har deltaget på en Coding Cafe søger ind
på ITU.
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MENTORER, FORBILLEDER
OG COMMUNITY GØR EN FORSKEL
Maja Bloch er eneste kvinde i sin datamatikerklasse på Zealand Sjællands Erhvervsakademi, og har kæmpet med sit eget selvværd som
datamatiker. Men skolen har gjort mange ting, der har haft betydning for hende undervejs – blandt andet har de opbygget et community for kvinder, holdt coding classes og inviteret rollemodeller på besøg.
Maja Bloch havde egentlig fået en uddannelse som
tandtekniker, da hun som helt nyuddannet måtte
erkende, at hun var havnet i en solid blindgyde.
”Alt det jeg var uddannet til, laves nu som 3D-print
eller i Kina. Jeg tror stort set, de holdt op med at
tage nye studerende ind på skolen samtidigt med,
at jeg blev færdig med uddannelsen, så faget er
godt i gang med at forsvinde,” konstaterer hun lidt
tørt.
Det har ikke slået hende ud. Hun er gået i gang
med en ny uddannelse, nu som datamatiker på
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, hvor hun

er nået frem til 4. semester. Her er hun gået i gang
med at specialisere sig i IT-sikkerhed og dermed på
vej mod en del af IT-branchen, hvor der virkelig er
efterspørgsel efter folk.
Ene kvinde ud af 27 elever
Da hun begyndte, var der blot fem kvinder ud af
27 i klassen, og her fire semestre senere er hun
den eneste kvinde, der er tilbage i klassen. Hun
elsker dog stadig faget og synes, lærerkræfterne
er gode til at tilrettelægge undervisningen.

”

I min opvækst har jeg altid været
vant til, at hvis det var noget teknisk, så gik man til en af hankøn,
for de har styr på den slags. Så
begynder man at tvivle på sig
selv.
Maja Bloch.
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Maja Bloch roser især lærerne og skolen for den
personlige opfølgning, og de initiativer, de tager for
at tiltrække kvinder.
”Der er en af lektorerne, der har taget mig under
vingerne som en slags mentor. Det betyder utroligt
meget. De har virkeligt været gode til at bakke op
rent moralsk,” siger Maja Bloch.
Hun har også fået et særligt boost ud af, at lærerne et par gange har udvalgt hende til at repræsentere Zealand, når de er ude på ungdomsuddannelser for at fortælle om datamatikeruddannelsen.
Sidst men ikke mindst har hun sammen med en
lærer skabt community’et ”Piger i IT” for kvinder
på datamatiker-uddannelsen. Det betyder, at selv
om Maja Bloch i dag er den eneste kvinde i hendes
egen klasse, så er hun med i et netværk på tværs
af klasserne.
Manglede rollemodeller
Flere gange fremhæver Maja Bloch, at hun nok har
et lavt selvværd, når det kommer til troen på sine
egne evner som programmør.
”I min opvækst har jeg altid været vant til, at hvis
det var noget teknisk, så gik man til en af hankøn,
for de havde styr på den slags. Så begynder man
at tvivle på sig selv. Jeg har det også med at måle
mig selv med de allerbedste, og der er nogen af

drengene, der bruger utroligt megen tid på at
programmere.”
”Det har nok været selvforstærkende, for da
jeg startede herude, kunne jeg ikke nævne to
kvindelige rollemodeller. Det er helt anderledes nu,

”

for lærerne har sørget for, at vi møder masser af
rollemodeller,” fortæller Maja Bloch. I dag fremhæver hun bl.a. Eva Fog fra DigiPippi som en, hun ser
utroligt meget op til.
Og så er der lige en detalje mere, som har været

med til at ændre på hendes selvforståelse som
kvinde i IT-faget:
”Lige nu er jeg vist den i klassen, der har det højeste gennemsnit.”
\

Vibe Helene Jensen var meget bevidst om, at hun
ikke havde lyst til at udstråle, at det er noget specielt,
at jeg går på datamatikerstudiet, bare fordi hun er
kvinde.

HVORFOR GØRE
SÅ MEGET UD AF KØNNET.
JEG ER BARE PROGRAMMØR
Bortset fra en enkelt episode, har Vibe Helene Jensen ikke oplevet forskelsbehandling på datamatikerstudiet på KEA
Københavns Erhvervsakademi. Hendes erfaring er, at kønnet ikke gør en stor forskel.
Spørger man Vibe Helene Jensen, hvordan det er at være kvinde på en
datamatikeruddannelse, så lyder svaret, at hun ikke synes, hendes køn gør
den store forskel.
”Det er en selvfølgelighed, at jeg har lov til at være her. Jeg har lige så stort
udviklingspotentiale som alle andre – uanset hvad mit køn er,” kommer det
tørt fra Vibe Helene Jensen.
Den mentale beslutning om at føle sig ligeværdig og have lige rettigheder
blev hjulpet på vej af et kursus i ”Kønsteori” som hun tog, da hun læste
engelsk på Københavns Universitet. Faget hjalp hende med at sætte ord på
den udfordring, hun stod foran.
Hun var godt klar over, at hun kom til at skifte fra et studie, hvor kvinderne
var i et solidt overtal, til et studie, hvor der er fire kvinder ud af 25 i klassen.
Jeg behøver ikke fremhæve mit køn
”Da jeg startede, havde jeg tænkt over, at jeg ikke havde lyst til at udstråle,
at det er noget specielt, at jeg gik på studiet, fordi jeg er kvinde.”
”Jeg er programmør. Jeg behøver ikke fremhæve, at jeg er kvindelig programmør,” siger Vibe Helene Jensen.
Hun er vant til, at når hun dedikerer sig til et emne, så klarer hun sig godt.
Det har hendes resultater indtil nu også bekræftet – på en ganske solid
måde.
Efter det første semester fik hun 12 i faget programmering, og efter 2. semester fik hun igen 12 i den store førsteårs-prøve, hvor de studerende har
fem uger til både at skabe et program og levere en grundig dokumentation,
der samlet skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Blev ignoreret som tutor
Hun er også stolt over, at det er lykkedes hende at få job som tutor, hvor
hun hjælper de yngre studerende et par timer hver uge i KEA’s Code Lab.
Indtil nu er Code Lab’et faktisk det eneste sted, hvor hun en enkelt gang
har oplevet, at det havde betydning, at hun er kvinde.
”Jeg sad sammen med mine mandlige studiekammerat i vores Code Lab,
hvor jeg havde en tutor-vagt. En af de nyere studerende kom ind, og stillede spørgsmål til min mandlige kammerat. Jeg blev bare ignoreret. Senere
begyndte han også at svare på spørgsmål hen over mig, indtil jeg skar
igennem,” fortæller Vibe Helene Jensen.
Episoden har dog ikke ændret på hendes glæde ved at læse til datamatiker.
”Faget er både kreativt og dejligt konkret, og det at skabe noget – selve programmet – det er lige mig. Jeg elsker at kode,” siger Vibe Helene
Jensen.
\
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“TEKNOLOGIFORSTÅELSE
SOM FAG I
FOLKESKOLEN
VILLE VÆRE
BANEBRYDENDE”
Folkeskolen bliver den vigtigste kampplads, når fremtidens IT-medarbejdere skal sikres. For kun ved at nedbryde kønsstereotyperne tidligt kan vi sikre kvinder nok i IT-branchen, siger Sofie Carsten Nielsen, formand for Radikale Venstre.
Sofie Carsten Nielsen er formand for Radikale Venstre og tidligere uddannelses- og forskningsminister. Hun er det eneste folketingsmedlem i IT-Kvinderådet. Her fortæller hun om sit syn på de seks anbefalinger.
Hvorfor gik du ind i IT-Kvinderådets arbejde?
“Jeg har været engageret i teknologiforståelse, uddannelse og ligestillingsdebatten i mange år, og da jeg var uddannelsesminister, blev jeg i den grad
opmærksom på problemstillingen: Hvorfor er der ikke flere piger, der er
interesseret i de naturvidenskabelige fag og teknik, og derfor også i teknologi? Som minister har jeg involveret mig meget i emnet og været med ude
på skolerne til coding classes og set, hvor vigtigt det er at sætte tidligt ind
for at kønsstereotyperne ikke slår igennem. De manifesterer sig helt vildt,
fordi vi reproducerer dem i vores systemer, som forældre, som lærere, som
pædagoger, som institutioner, og som arbejdspladser.”
Hvilken af de seks anbefalinger er vigtigst?
“Det var virkelig svært, men vi har prøvet at prioritere i anbefalingerne. Vi
har fokuseret meget på uddannelse og arbejdspladser og stereotyper. Jeg
synes, at anbefaling to, altså det at gøre teknologiforståelse obligatorisk i
folkeskolen, ville være banebrydende. Det vil kunne påvirke de fem andre
anbefalinger. Så det er helt afgørende, og det har jeg arbejdet for i årevis, og

man skal have så ufattelig meget tålmodighed i politik for at skubbe sådan en
dagsorden. Men nu tror jeg på det. Nu kommer det.”
Er tiden moden på Christiansborg?
”Ja. Da jeg startede med at snakke om teknologiforståelse som fag i 2013-14
var modstanden massiv. Der skulle ikke være nogle nye fag og lærerne var
imod. Teknologiforståelse er moderne dannelse. Teknologi er en fuldstændig
integreret del af vores liv og vores hverdag, og ja, efterhånden også vores
kroppe. Så det tog nogle år at få paraderne ned hos aktørerne. Da Marianne
Jelved for to år siden sagde: ’Vi skal have teknologiforståelse som fag’, så
tænkte jeg: Nu er vi fandeme nået et godt stykke.”
Hvad er den største sten på vejen?
“Det er den samme som i alle andre ligestillingsforhold: At vi skal gøre noget
andet end det vi plejer. Mange velmenende dinosaurer er der stadig og de
kan ikke se, at de selv er en del af problemet. Hvis en branche skulle kunne
gå foran ligestillingsmæssigt, så er det da den teknologiske branche, IT-branchen. Fordi de skal forandre sig hele tiden. Men samtidig må man jo erkende,
at nogle af dem også har haft de største problemer med kønsstereotyper.”
\

EN AF IT-KVINDERÅDETS UDDANNELSESRETTEDE ANBEFALINGER

STYRK
IT-DANNELSEN
I SKOLE OG
FRITID
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Teknologiforståelse bør gøres obligatorisk i folkeskolen.
Lærere og pædagoger bør i højere grad tage efteruddannelse og trænes i it-aktiviteter til begge køn. Der bør i det hele
taget opsættes klare visioner for en opprioritering og mere
kreativ brug af it i skolerne, så alle elever i højere grad får
større kendskab til, hvad mulighederne er for it.

\ af Freja Wedenborg

\ KVINDER I IT-BRANCHEN

NY GRUPPE GIVER JULIE MOD PÅ IT-BRANCHEN:

“ET KÆMPE BOOST AT
MØDE ANDRE KVINDER I FAGET”
Det kan være ensomt at være kvinde på en landets IT-uddannelser. Men ikke i Odense, hvor en ny kvindegruppe for studerende
skaber fællesskab og faglig selvtillid.

Julie Jensen husker særligt ét indtryk fra den første dag, da hun forrige år
startede på datamatikeruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
“Da jeg kom ind i lokalet, hvor vi skulle mødes, spejdede jeg rundt blandt mine
nye studiekammerater. Vi var vel lidt over 90, der startede. Men kun fem eller
seks var kvinder,” fortæller hun.
Julie Jensen er ikke alene med den oplevelse. Ifølge IT-Kvinderådets nye rapport
‘Knæk koden til diversitet i IT-branchen’, er kun én ud af tre studerende på landets IT-uddannelser kvinde. En skævhed som ifølge rapporten kan være med til
at forstærke en følelse af at være hægtet af fra studiestart.
Selvom internationale undersøgelser ifølge IT-Kvinderådet viser, at danske unge
på tværs af køn markerer sig som nogle af de bedste i verden til IT, ligger danske
piger i bund, når det kommer til opfattelsen af egne IT-kompetencer.

Det er noget, Julie Jensen kan genkende.
“Jeg oplever en større usikkerhed end mine mandlige medstuderende, f.eks. når
vi går til eksamen. Man holder sig også mere tilbage fra at sige noget i klassen,
hvis man kun er et par stykker, der er kvinder, fordi man måske i forvejen føler sig
et skridt bagud og ikke har lyst til at lyde dum,” fortæller hun.
Nyt fællesskab
I dag, hvor Julie Jensen går på 4. semester, har noget ændret sig. På erhvervsakademiet i Odense har en gruppe kvindelige undervisere og studerende nemlig
sammen fundet en måde at imødegå den kønsmæssige ulighed på.
De har oprettet en kvindegruppe for IT-studerende, som siden august har skabt
et helt nyt fællesskab blandt de i alt 14 kvinder på studiet, fortæller lektor Tove
Zöga Larsen.
\ fortsættes side 16
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“Vi undervisere har i mange år gået og set på, at der er færre og færre piger, der
søger ind på vores uddannelser, og når de så kommer ind, kan det godt være
en ensom oplevelse som kvinde. Derfor samlede vi sidste år pigerne på vores
uddannelse, og spurgte, hvad de helst ville. Og det var så et fællesskab, hvor de
kan lære hinanden at kende på tværs af årgangene og høre nogle faglige oplæg,”
siger hun.
Rent praktisk er kvindegruppen struktureret som et valgfag, som de kvindelige
studerende bliver tilmeldt ved studiestart.
“Det er ikke et fag med eksamen, men det betyder, at deltagerne automatisk har
et rum i vores learning management system, hvor møderne bliver arrangeret.
Vi deltager som regel med en underviser ved møderne for at hjælpe med det
praktiske. Men derudover styrer pigerne selv, hvad der skal foregå,” forklarer
Tove Zöga Larsen.
Projektet har været en stor succes, fortæller Julie Jensen.
“Det er et kæmpe boost at møde de andre kvinder på studiet og høre om deres
projekter. I klassen kan det være svært at få et ord indført, når man kun sidder
med mandlige studerende omkring sig. Når man sidder sammen med kvindelige
studerende, er det et trygt rum. Det gør det lettere at sige noget. Vi oplever jo
mange af de samme udfordringer og usikkerheder, og forstår derfor hinanden
bedre,” siger hun.
Rollemodeller og Discord-snak
Kvindegruppen har cirka et møde om måneden. Frem til nedlukningen mødtes
de studerende på skolen efter undervisningen, og siden december er møderne
foregået digitalt.
“Der har blandt andet været besøg af to tidligere studerende, som har gjort en
god karriere og kunne fortælle om deres vej ind i branchen, et møde med en
kommunikationsekspert, som kunne fortælle om, hvordan man præsenterer sig
selv med selvtillid, og et møde om hvordan man laver et godt CV. Vi bruger også
møderne til at følge op på, hvordan det går med vores projekter og på studiet,”
fortæller Julie Jensen.
Derudover har gruppen en Discord-kanal, hvor de kommunikerer mellem møderne.

“Der kan vi sidde og kode sammen og have lidt løsere snakke. Det kan f.eks.
være, at man sidder med et problem, man ikke kan løse, og så kan høre nogle af
de andre, om de har en idé.”
Julie Jensen fremhæver særligt mødet med de to tidligere studerende som
inspirerende.
“At møde nogen, der kender den usikkerhed vi har, men har klaret sig rigtig godt,
gør, at man kan se, man også selv kan få en god fremtid i faget. Jeg vil gerne
være udvikler, og den ene af de to var også udvikler, så det var rigtig interessant
for mig at kunne spørge hende om det,” siger hun.
Mere end pizza i kælderen
Tankerne bag kvindegruppen ligger godt i forlængelse af anbefalingerne til IT-uddannelserne fra IT-Kvinderådet.
I rapporten Knæk koden anbefaler rådet blandt andet, at uddannelserne skal
bruge kvindelige studerende som mentorer og tutorer, at ledelse og undervisere
skal deltage aktivt i at facilitere et inkluderende studiemiljø, og at studiegrupper
skal sammensættes, så de afspejler de studerendes forskelligheder. Rådet anbefaler også, at uddannelserne skal udforske, hvordan gymnasieelever, nuværende
studerende, forældre og virksomheder opfatter IT-uddannelserne for at kunne
vurdere, om uddannelsesbeskrivelser og rammevilkår skal opdateres.
Det er noget, der vækker genklang hos Tove Zöga Larsen.
“Jeg tror i høj grad, at det at færre kvinder søger optag, handler om de forestillinger, der er om at arbejde med IT. Man tænker, at det er nogen, der sidder og
spiser pizza nede i kælderen foran deres computere og ved måske ikke, at det
også handler rigtig meget om samarbejde med andre, kundekontakt og indsigt i
virksomheden,” siger hun.
Rapporten peger også på, at arbejdet allerede starter i grundskolen og på de
gymnasiale uddannelser, hvor børn og unge møder kønsstereotype fordomme
om blandt andet IT-branchen, der begrænser deres uddannelsesvalg. Derfor

”

Det var svært for mig at finde ud af, at jeg skulle gå
IT-vejen, for jeg blev slet ikke præsenteret for det i
folkeskolen eller gymnasiet. Det undrer mig, for jeg
har altid været glad for matematik og problemløsning.
Julie Jensen, studerende
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”

ANBEFALINGER
TIL UDDANNELSERNE

“Jeg tror i høj grad, at det at færre kvinder
søger optag, handler om de forestillinger, der
er om at arbejde med IT. Man ved måske
ikke, at det også handler om samarbejde,
kundekontakt og indsigt
i virksomheden.”

IT-Kvinderådet har en række anbefalinger til hvordan grundskoler, gymnasiale
uddannelser og IT-uddannelser kan styrke
diversiteten i IT-branchen:

Tove Zöga Larsen, lektor

1

anbefaler rådet blandt andet, at undervisere i grundskolen og på gymnasiet lærer om køn,
normer og uddannelsesvalg, og at teknologiforståelse og kreativ brug af IT bliver opprioriteret i undervisningen.
Det kan Julie Jensen nikke genkendende til.
“Det var svært for mig at finde ud af, at jeg skulle gå IT-vejen, for jeg blev slet ikke præsenteret for det i folkeskolen eller gymnasiet. Alle ved, hvad en politimand eller en social- og
sundhedshjælper laver, men der er ikke nogen, der ved, hvad en IT-medarbejder laver,
andet end at de sidder og laver noget med en computer,” siger hun.
Julie Jensen har selv gået på gymnasiet med sproglig studieretning.
“Jeg har altid været glad for matematik og for problemløsning, så derfor undrer det
mig også, at min studievejleder slet ikke præsenterede mig for en mere teknisk vej. Jeg
begyndte heldigvis at researche selv, og fandt ud af, at IT netop handler rigtig meget om
problemløsning,” siger hun.

Bryd stereotyperne: Læreruddannelsen og gymnasielærernes pædagogikum bør indeholde undervisning
om køn, normer og uddannelsesvalg, uddannelsesvejledere bør efteruddannes i køn og diversitet og pædagoger og lærere bør reflektere over køns betydning
for måden at undervise på.

2

Styrk IT-dannelsen i skole og fritid: Mere kreativ brug
af IT i skolens undervisning på tværs af fag, medarbejdere skal trænes i at lave IT-aktiviteter for begge
køn og teknologiforståelse bør gøres obligatorisk i
grundskolen.

3

Opdatér IT-uddannelserne: Aktiviteter ved studiestart, så man ikke skal kunne det hele fra starten,
mangfoldig gruppe af undervisere til at tage imod nye
studerende, brug af kvindelige studerende som mentorer, bredt sammensatte studiegrupper, inkluderende
studiemiljø og godt samarbejde med folkeskoler og
gymnasier.

Kilde: Knæk koden til diversitet i IT-branchen, rapport fra IT-Kvinderådet

Forberedt på fremtiden
I rapporten fremhæver IT-Kvinderådet også virksomhedernes ansvar, bl.a. for at skabe en
respektfuld arbejdskultur og gribe ind overfor sexisme og chikane.
For Julie Jensen, som snart skal i praktik, er det særlig relevant. Emnet har også flere
gange været diskuteret i kvindegruppen på uddannelsen.
“Jeg tænker, at jeg nok kommer til at møde en eller anden form for sexisme i branchen,
men det, at vi har kunnet tale om det i gruppen gør, at jeg føler mig meget bedre forberedt
og i stand til at sige fra. Det ville selvfølgelig være det bedste, hvis vi engang kom dertil, at
vi kun skulle forvente, at der er respekt og rummelighed,” siger Julie Jensen.
Hun føler sig også bedre forberedt på at skulle søge job, når den tid kommer.
“Vi har måske en tendens til at nedtone vores kvalifikationer, når vi søger job, mens mændene ikke er bange for at skrive, at de har styr på machine learning eller Python, selvom
det bare er noget, de har været på et to-timerskursus i. Så vi kommer bagud, fordi vi har
et dårligere CV, men ikke nødvendigvis dårligere kompetencer. Der har gruppen givet mig
mere selvtillid og lært mig, at man godt kan søge et job, selvom man ikke nødvendigvis kan
alle de ting, virksomheden efterlyser i opslaget,” siger Julie Jensen.
Når corona-situationen igen tillader, at de studerende kan mødes fysisk, er der flere planer
for at udvide kvindegruppen, fortæller Tove Zöga Larsen.
“Vi har bl.a. planer om at invitere de studerende på nogle af vores overbygningsuddannelser. Derudover synes jeg det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne stille et fast lokale til
rådighed på campus, som pigerne kunne have som deres og mødes lidt uformelt i udenfor
undervisningen,” siger hun.
Tove Zöga Larsen kan også sagtens forestille sig, at konceptet kan bruges på andre IT-uddannelser, og understreger, at andre undervisere er velkomne til at kontakte hende for at
høre mere.
“For os startede det hele med, at vi sad nogle kvindelige kolleger og blev enige om at kalde
pigerne sammen. Bagefter kiggede vi på hinanden og sagde “hvorfor har vi ikke gjort det
for længe siden? Det var da nemt!’”
\

IT OG UDDANNELSE
\

To ud af tre på landets IT-uddannelser er mænd.

\

70 procent af forældre mener ifølge en ny undersøgelse fra tænketanken DEA, at drenge generelt har
en større interesse for IT og teknologi end piger.

\

Over halvdelen af forældrene til drenge mener
ifølge en undersøgelse fra tænketanken DEA, at
deres søn skal gå på en teknologi- eller IT-rettet
uddannelse, mens kun en fjerdedel af forældrene til
døtre mener det samme.

\

IT er ikke et obligatorisk fag i hverken grundskole
eller på de gymnasiale uddannelser.

\

Ifølge en undersøgelse udført af Epinion for HK
Privat og IT-Kvinderådet oplever 45 procent af de
adspurgte, at der er fordomme om piger og kvinders evner og brug af teknologi og IT.

Kilde: Knæk koden til diversitet i IT-branchen, rapport fra IT-Kvinderådet
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IT-BOSSER: REKRUTTERING AF
KVINDER ER IKKE UMULIGT, MEN
DET KRÆVER EN MÅLRETTET INDSATS
Hvis man anstrenger sig, så kan man også få resultater. Det er budskabet fra to kvindelige chefer i IT-branchen, der begge arbejder
hårdt for at sikre en mere divers medarbejdergruppe i deres virksomheder.

Queue-it har skabt et af de mest brugte kø-systemer til websites, der modtager
mange besøgende på samme tid, for eksempel når eftertragtede koncertbilletter
sættes til salg eller årsopgørelsen skal tjekkes.
Men digitale køer er ikke de eneste køer medstifter Camilla Ley Valentin gerne
vil gøre noget ved. Hun vil også gerne sørge for, at det er de rigtige mennesker,
der kommer ind i IT-branchen. Hun har derfor flere gange deltaget i debatten om
manglen på kvinder i IT-sektoren.
“Overordnet set er det gået alt for langsomt,” siger hun og henviser til, at problemstillingen har været på dagsordenen i mange år og uddyber:
“Nogle af IT-Kvinderådets anbefalinger er desværre ikke specielt nye. Det her
med at få IT ind i skolen har vi talt om i mange år. Jeg kan ikke gennemskue
hvorfor det tager så lang tid. Det er meget ærgerligt, for jeg er enig i anbefalingen, og den er stadig relevant.”

“Vi er begyndt at bruge et værktøj, der kan analysere vores jobopslag for ubevidste bias. Det kan være konkrete ord, hvor der tolkes forskelligt af mænd og
kvinder, og som derfor kan give en ubevidst påvirkning, så en kvinde alligevel ikke
søger stillingen. Så omskriver vi opslaget,” fortæller hun.
Virksomheden arbejder også på at få anonymiseret jobansøgeres navne og køn i
første screeningsrunde af gennemlæsningen af ansøgninger.
“Jeg bilder mig ikke ind, at vi er bedre til ikke at være biased, end alle andre er
statistisk set. Jeg forestiller mig, at det vil have en effekt, men det er ikke sikkert
endnu. Jeg tror, at man bliver nødt til at kigge på tallene bredt set, og sige, at
vi nok også har bias, der er ingen grund til at føle sig mere frelst end alle mulige
andre. Jeg har selv taget bias-test på nettet og kan se, at jeg selvfølgelig også
er biased på nogle områder. Jo mere af det man kan fjerne, desto bedre,” siger
Camilla Ley Valentin.

Anonyme jobansøgninger
I Queue-it er 43 procent af de ansatte kvinder, men det er første og fremmest
de ikke-tekniske stillinger, de besidder. Det vil Camilla Ley Valentin og resten af
ledelsen gerne gøre noget ved.

Skolen er nøglen
Selvom Camilla Ley Valentin er enig i de virksomhedsrettede anbefalinger i
IT-Kvinderådets rapport, så peger hun på, at løsningen ligger et andet sted.
“For mig at se er det i skolerne, det starter. Børnene bliver ikke udsat for IT og
teknologi undervejs. Det er mig en gåde, hvorfor vi ikke gør det. Det er tilfældigheder, der gør, om man opdager det næste kode-geni. Der er nærmest ingenting
i skolerne, så det er lige så sandsynligt, at man opdager, at man interesser sig
for at programmere, som det er, man skulle blive violinist. Det får du heller ikke
prøvet i skolen. Det er lidt absurd i forhold til, hvor meget IT fylder i samfundet
globalt. Det er jo ikke, fordi der er en kæmpe efterspørgsel på violinister i samfundet,” siger Camilla Ley Valentin og tilføjer:
“Jeg kommer selv fra en meget musik-orienteret familie, og det er ikke for at
nedgøre musikkens betydning, men det er for at illustrere, at man jo har musik på
skemaet.”
Hvis stod det til Queue-it-chefen, var løsningen simpel:
“Jeg ville sætte det på skoleskemaet tre timer om ugen fra 1. til 9. klasse. Det skal
være teknologiforståelse, men det skal inkludere kodning.”
Hun tilføjer:
“Det er centralt, at man tilrettelægger det, så det bliver et kreativt fag. Det er
rigtig vigtigt for at få pigerne med, ellers gider de ikke. Det er et fag, der kan

Camilla
Ley Valentin
Queue-it
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”

Det er tilfældigheder, der gør, om man opdager det
næste kode-geni.

gøres utroligt kedeligt og utroligt interessant. Det er vigtigt, at det bliver givet
videre på den rigtige måde. Man skal tænke sig om, men det skal have en væsentlig plads.”
Plads til at være et helt menneske
IT-konsulentvirksomheden Abakion har også gjort en målrettet indsats for at
tiltrække kvindelige medarbejdere. For en årrække siden konstaterede stifterne,
der talte en enkelt kvinde, at IT-branchen havde svært ved at rekruttere kvinder.
De inviterede derfor kvinder fra deres netværk og samarbejdspartnere til en
session, hvor gæsterne sparrede med dem om den svære rekruttering.
”Mange af kvinderne snakkede om deltid som et værktøj, så man kan få arbejdstid til at passe sammen med faste rammer som skole og børnehaver. Arbejdet
skulle være elastisk og forme sig rundt om børnelivet. Det synes vi var ekstremt
interessant,” siger Maja Bavngaard, der er HR-ansvarlig og forklarer:
”Som IT-konsulenthus kan vi tillade os at hæve os op over uret. Vi vil hellere se
på opgaven end på hvor, og hvornår du laver den. Om du er hjemme eller på
kontoret er lige meget for os. Opgaven og værdien er nem at forholde sig til for
et konsulenthus, for vi registrerer tid og opgaver.”
Abakion har valgt en anderledes profil end andre konsulenthuse. På virksomhedens hjemmeside kan man tage en test, der kan give et fingerpeg om, hvorvidt
man som mulig ansøger passer ind i virksomhedskulturen.
”Mange konsulenthuse knokler derudaf med spidse albuer. Det går ud på at lave
karriere og mange penge. Vi har lagt os i en anden boldgade, hvor vi ikke går ind
for en overarbejdskultur. Vi finder blandt andet dygtige og ambitiøse profiler fra
andre konsulenthuse, som er ved at brænde ud og har fundet ud af, at de ikke
kunne holde til den livsstil i længden. En af dem sagde, at han ’troede at livet var
et sprint, men fandt ud af, at det er et maraton’. Hvis man kører i et godt tempo,
hvor der er plads til at være til stede i sit eget liv, så holder man længere,” siger
Maja Bavngaard.
Plads til børn
Abakion har cirka 25 kvinder ud af 110 medarbejdere. At tallet er så relativt højt,
skyldes især muligheden for at indrette sig, så ugeskemaet hænger sammen,
mener den HR-ansvarlige.
”Fleksibiliteten i arbejdslivet betyder, at man kan planlægge de ting, der ikke
kan ændres ved. Det betyder, at det blev fleksibelt for kvinder med børn. Nogle
arbejder 20 timer om ugen, andre ligger på 28-32 timer. Jeg har selv været på 32
timer i mange år, men gik op på fuld tid, da mine børn ikke længere gad at blive
hentet tidligt fra fritidshjemmet,” siger Maja Bavngaard og fortsætter:
”Folk i vores branche har selv valgt hvor de vil arbejde. Det er generelt et aktivt
tilvalg. Men derfor er der stadig behov for at kunne være et andet sted, for
eksempel når man har små børn. Jeg skruede jo selv op på arbejdstiden, fordi
børnene ikke har brug for mig på samme måde.”
Kaffemøder og porno
Et andet tiltag Abakion gør sig, er at holde kaffesamtaler med mulige kvindelige
profiler. De seneste år har virksomheden fået en del nye kvindelige kollegaer, der
har skiftet branche i en relativt sen alder, typisk mellem 40 og 55.

TRE ANBEFALINGER
TIL VIRKSOMHEDERNE

FAKTA

Tre af IT-Kvinderådets anbefalinger er målrettet virksomhederne
og har til formål at få ledere i IT-branchen til at være en del af
løsningen. De tre anbefalinger lyder sådan her:

”

Den kvindeproducerede porno har jo fået et kæmpe
publikum, måske kan man også få kvinder til at programmere, hvis man anlægger en kvindelig tankegang
og p ræmis for det.

Maja
Bavngaard
HR-chef
i Abakion

”Der er en generel opfattelse af, at kvinder undersælger sig selv på deres CV’er.
Det faktum anerkender vi. Derfor vil vi gerne give dem mulighed for at fortælle
os om hvem de er, og det gør vi så over kaffesamtaler en-til-en,” forklarer Maja
Bavngaard.
Selvom der arbejder mange kvinder i Abakion, er der kun to kvindelige udviklere i
huset. Maja Bavngaard mistænker, at programmerings maskuline profilering kan
spille ind på det.
”Kvinderne tænder ikke typisk på programmering, men på det forretnings- og
rådgivningsmæssige rundt om IT-løsningen. Modsat mændene, som kan blive
begejstrede over teknikken, tænker kvinder mere anvendelsesorienteret: ’Hvorfor er denne funktionalitet god? hvilken fordel giver det kunden?’ De sætter
mennesket i midten af IT og det er en vigtig vinkel. Gennem de sidste 30 år har
IT-branchen gradvist ændret sig og IT i dag er meget mere end teknik,” siger hun
og uddyber:
“Så hvordan kan vi tiltrække flere kvinder i IT? Det kan vi ved at bryde de
fordomme, som måske især kvinder har omkring IT og programmering. Jeg tror
at det kan være måden at tænke på IT, der skal ændres og fortælles på en ny
måde eller med en ny vinkel. De seneste år har der for eksempel været en trend,
hvor kvinder har lavet pornofilm målrettet kvinder. Det handler altså ikke om, at
kvinder ikke vil se porno, men at den porno, der hidtil har været lavet, har været
lavet med et mandligt udgangspunkt. Måske er det det samme problem, der er
gældende for programmeringen. Den kvindeproducerede porno har jo fået et
kæmpe publikum, måske kan man også få kvinder til at programmere, hvis man
anlægger en kvindelig tankegang og præmis for det,” siger Maja Bavngaard.
\
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GRUNDET
CORONAVIRUS
AFVIKLES ALLE
KURSER
I FORÅRET 2021
ONLINE

GRATIS KURSER TIL DIG
EFFEKTIV
ARBEJDSDAG
- HJEMMEFRA
Arbejder du hjemmefra, og ønsker du mere
energi, glæde og struktur på din arbejdsdag?
På kurset gennemgår vi nogle basale værktøjer
til at strukturere en hjemmearbejdsdag, så du
ikke mister overblikket og falder for overspringshandlinger, der mindsker effektiviteten.

FRA MEDARBEJDER
TIL LEDER

FÅ STYR PÅ ONLINE
MØDEFACILITERING

Flere HK’ere udvikler sig fra deres oprindelige
faglighed, og træder ind i nye stillinger som
ledere – teamledere, afdelingsledere, projektledere og souschefer. Det skaber både faglige
og sociale udfordringer, som kan være svære at
tage op på arbejdspladsen.

Undgå forvirring, tavshed og tekniske problemer
under dine onlinemøder. Få råd og værktøjer til
god mødeforberedelse og online spilleregler, så I
kan holde strukturerede og udbytterige møder.

Deltag i kurset og få værktøjer og sparring til at
håndtere de udfordringer du har mødt i din nye
lederolle.

23. APRIL
KL. 9-11.30

25. MARTS
KL. 9-11.30

26. APRIL
KL. 16-19
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JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG
KONSULENT I SAMDATA\HK
OG DEN DAGLIGE LEDER AF
SAMDATA\HK SEKRETARIATET

Har du spørgsmål, gode ideer,
kritik eller ønsker, så hold dig
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:
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MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk
dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

HAR DU SPØRGSMÅL?
SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK
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ONLINEKURSER
Velkommen til SAMDATA\HKs univers af onlinekurser.
Her kan du dygtiggøre dig, når du har tid og lyst og i dit eget tempo.
Se kurserne nedenfor.

HUSK AT VORES
EFTERHÅNDEN
STORE KATALOG AF
ONLINEKURSER
ALTID LIGGER KLAR OG
VENTER PÅ DIG.
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\ KVINDER I IT-BRANCHEN

\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

STUDERENDE: IT-KVINDERÅDET
HAR RAMT RIGTIGT
Efter at have læst IT-kvinderådets rapport mener Ina Duelund Andersen, der læser webudvikling i Aarhus, at Rådets anbefalinger er
vigtige skridt i retningen af at rette op på den skæve kønsfordeling mellem mænd og kvinder i IT-branchen og på IT-uddannelserne.
”Jeg har altid været ret god til at arbejde med
drenge, så det gør mig ikke så meget, at der kun
er to andre piger på uddannelsen. Men det havde
været rart, hvis der havde været nogle flere piger
at snakke med.”
”Lige nu er der tre piger i min klasse. Vi var faktisk
flere på holdet, men efter første semester var der
mange der droppede ud af både piger og drenge,”
fortsætter Ina Duelund Andersen, der læser på
overbygningsuddannelsen webudvikling på Erhvervsakademi Aarhus (EAAA).
Inden da har hun færdiggjort en uddannelsen som
multimediedesigner på Erhvervsakademi MidtVest
i Herning. Hun valgte IT-uddannelsen, fordi hun på
HTX-studiet var blevet interesseret i at programmere.
Mange hopper fra
Alligevel kan hun udmærket forstå, hvis kvinder
ikke føler sig tiltrukket af IT-uddannelser som disse.
Mange kommer let til at føler sig kørt bagud af de
mandlige elever, der synes at have et forspring.

”

Lige nu er der tre piger i min
klasse. Vi var faktisk flere
på holdet, men efter første
semester var der mange der
droppede ud af både piger
og drenge.
Ina Duelund Andersen
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”Måske de også beskæftiger sig med det i deres
fritid. Jeg tror, at der er ret mange piger, som
også vælger det fra, fordi der i forvejen ikke er ret
mange piger, der læser det.”
At der er et problem med en skæv kønsfordeling
på hendes og andre IT-uddannelser er Ina Duelund
Andersen ikke i tvivl om. Her kan IT-Kvinderådets
rapport med en række anbefalinger til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner om, hvordan de
kan tiltrække og fastholde flere kvinder i IT-branchen, være med til at gøre en klar forskel, mener
hun.
”Rapporten er rigtig god, fordi den kommer i dybden med problemerne. Der var faktisk ret mange
ting, jeg ikke selv var klar over. Det var rigtig spændende læsning. Og de kommer med nogle gode
punkter ift., hvordan vi kan forbedre situationen,”
siger Ina Duelund Andersen.
Trist problem
Selv var hun specielt overrasket over, at mange
kvinder bliver udsat for chikane enten på arbejds-

pladserne eller på uddannelserne.
”Jeg har ikke selv været påvirket af det, men jeg
kan godt se fra andre steder, at det er et problem.
Og det gør mig trist, at det er så stort et problem,
som rapporten påviser. Jeg tror, at det er meget
vigtigt, at virksomhederne har en meget klar politik
for den slags. Det vil give folk en sikkerhed for,
at der bliver taget hånd om det. Så det ikke bare
bliver tiet ihjel,” siger Ina Duelund Andersen.
Men for hende er der en hurdle, som kan være
afgørende for, om rapporten kommer til at gøre en
forskel.
”Hvis ikke virksomheder og uddannelser følger deres anbefalinger eller forsøger at lære fra de gode
eksempler som f.eks. IT-Universitetet, kommer der
ikke til at ske noget. Jeg kan kun opfordre dem til
at tage anbefalingerne alvorligt.”
Ina Duelund Andersen skal nu i praktik i en virksomhed, der har en anden kvindelig praktikant i
en anden afdeling, der arbejder med nogle af de
samme ting. Det vil være med til at gøre hendes
forløb nemmere, tror hun.

KORT OM
INA DUELUND
ANDERSEN
\ 2020-21: Læser webudvikling på
Erhvervsakademi Aarhus.
\ 2017-2019: Multimediedesigner på
Erhvervsakademi MidtVest i Herning.
\ 2014-2017: HTX på Herningsholm
Erhvervsgymnasium i Herning.
\ 2013-2014: 10. klasse på Dansk
Husflids Efterskole i Skjern.

