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Abstract Information technology (IT) penetrates more and more areas in
the community. The Commission for Information Technology is
of the opinion that the use ought to be widespread but states that
this is not yet a reality. Differences exist between groups, e.g.
between women and men.

The purpose of this Master’s thesis is to examine how female
university students enrolled in two different programmes
experience and use IT and to compare this with society’s picture
of the relationship between IT and women. Qualitative
interviews were carried out with students enrolled in technical
and law programmes.

The findings show that the majority of the students regard IT as a
practical aid in achieving a particular  purpose and that it is
important for them that they have a use for the technology at
hand. The technical students have good access to computers at
the university and prefer using them to their own. However, the
situation is completely the opposite for the law students. They
experience a certain degree of stress because it is expected of
them to know more about IT than they in fact do. The technicians
have a more relaxed relationship to IT and learn as they go
without pressure from their surroundings. A conclusion is that
technicians have better access and a more relaxed attitude
because of their choice of subject and because they are already in
a technical environment. Another conclusion is that an interest in
IT does not seem to be included in the female identity.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Vad ledde fram till att vi beslöt oss för att skriva en magisteruppsats om kvinnor och
informationsteknik? Jo, det var delvis funderingar som uppstod under vår tid på
Bibliotekshögskolan i Borås. Informationstekniken är ju ett förträffligt redskap när det gäller att
lagra, sortera och återvinna information och har därigenom blivit ett naturligt inslag på biblioteken.
Under utbildningens gång inträffar därför en hel del möten med IT, det gäller t ex
informationssökning i databaser och på Internet och om man vill kan man fördjupa sig i fristående
kurser i elektronisk publicering och automatiserade bibliotekssystem.

Bibliotekarieyrket är av tradition ett kvinnoyrke och teknik har utvecklats till att bli ett område som
förknippas med män. Vad händer då när dessa möts? Skiljer sig mäns och kvinnors förhållningssätt
till IT? Vi har båda en känsla av att män ofta fascineras av tekniken i sig medan kvinnor förhåller
sig mer avvaktande tills de ser en praktisk nytta med den. Är det så? Och i så fall varför? Det var
sådana funderingar som mynnade ut i den här uppsatsen.

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställningar

Vårt syfte är att: i ett genusperspektiv jämföra två grupper kvinnliga högskolestudenter inom två
olika utbildningsområden angående deras upplevelse och användning av informationsteknik samt
att ställa det mot samhällets bild av relationen kvinnor och informationsteknik så som den uttrycks i
SOU och tidigare forskning.

Vår problemformulering är: Hur upplever och använder kvinnliga högskolestudenter med två olika
inriktningar på studierna informationstekniken, samt vilka likheter och skillnader finns mellan
grupperna?

Detta kan indelas i följande frågeställningar som på varje punkt innebär en jämförelse mellan
teknologer och jurister:

• Hur definierar de begreppet informationsteknik?
• Vilka för- och nackdelar anser de att informationsteknik innebär?
• I vilka sammanhang har de kommit i kontakt med informationsteknik, och hur har de upplevt

det?
• Vilken tillgång till informationsteknik har de haft?
• För vilka syften har de använt sig av informationsteknik, och hur har de upplevt att

användningen fungerat?
• Var och hur har de lärt sig att använda informationsteknik och vilken upplevelse har de av

detta?
• Vilka reflektioner har de över situationen att vara kvinna i förhållande till informationsteknik?
• Vad tror de om sin framtida användning av informationsteknik?
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1.3 Avgränsningar
 
 Vi har valt att inrikta oss på att undersöka ett begränsat antal kvinnliga studenter på en
högskoleutbildning med jämn könsfördelning, samt några högskoleutbildningar med kvinnlig
underrepresentation. Dessa utbildningar är närmare bestämt, programmet för juris kandidatexamen
samt linjen för datateknik, linjen för elektroteknik och linjen för teknisk fysik.
 
 En ytterligare avgränsning består i att undersökningsgruppen är begränsad till studenter som skall
påbörja, eller har påbörjat sitt examensarbete. Orsaken till detta urval är att vi förutsätter att
studenterna då har hunnit stifta större bekantskap med informationsteknik än under sitt första
studieår.
 

1.4 Definitioner och förkortningar
 
 ADB – automatisk databehandling
 
 ARPA – Advanced Research Projects Agency
 
 BASIC – Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, ett programspråk på s k högnivåtyp
 
 CAD- computer aided design, datorstödd konstruktion, användning av datorer i konstruktions- och
ritarbete
 
 CERN – Conseil European pur la Recherche Nucleaire
 
 DOS – Disk operating system, operativsystem för datorer, lagrat på magnetskiva
 
 ENIAC – Electronic Numerical Intergrator and Calculator
 
 Excel – ett Windows- och kalkylprogram
 
 ISA – Informations Science Abstracts
 
 LISA – Library and Informations Science Abstracts
 
 Matematica och Matlab – symbolic manipulation programs el. computer algebra systems
 
 MIT – Massachusetts Institute of Technology
 
 Pascal – programspråk för datorer konstruerat i slutet av 1960-talet
 
 Rixlex - Riksdagens databas med register till riksdagstrycket och dokumenten i fulltext. Även SFS
och kommittéer ingår bl.a. i basen.
 
 Rättsbanken – består av ett drygt 40-tal databaser med juridisk information inom domstolspraxis,
myndighetspraxis, författningar, riksdagstrycket, litteratur och tidskrifter och Europarätt.
 
 SUN Microsystems Inc. –  amerikansk dator- och programvarutillverkare
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 TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol
 
 UNIX – operativsystem för datorer, utvecklat från 1969 vid AT & T Bell Laboratories, USA
 
 UNIVAC – Universal Automatic Computer
 
 Virtual reality – datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera

1.5 Uppsatsen uppläggning
 
 Vi börjar vår uppsats med ett inledningskapitel (1) där syfte, problemformulering och
frågeställningar ingår. Vi redogör också för våra avgränsningar och definierar och förklarar vissa
begrepp och förkortningar. Därefter följer metodkapitlet (2). Här beskriver vi hur vi gick tillväga i
vårt sökande efter litteratur, motiverar och beskriver vårt val av metod, samt förtydligar valet av
respondenter. Här beskriver och reflekterar vi också över undersökningens och analysens
genomförande.
 
 I kapitel 3, Informationstekniken, vill vi ge en historisk bakgrund till IT-utvecklingen, samt
beskriva spridningen av datortillgång och användning inom skola, arbetsliv och privatliv i dagens
Sverige. Här ingår också litteraturstudier angående IT och framtiden. Vi ägnar kapitel 4 åt
samhället syn på kvinnor och informationsteknik, såsom den framkommer i offentliga
publikationer.
 
 Våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning framkommer i kapitel 5. Här motiverar och
föklarar vi vårt val av ett genusperspektiv på uppsatsen, beskriver utvecklingen av
kvinnoforskningen, samt förtydligare begreppsparet kön/genus. I detta kapitel ingår också
Hirdmans teori om genussystemet, förhållandet genus och teknik samt genus och
informationsteknik. Vi beskriver även Turkles teori om kvinnlig datorförbehållsamhet, utreder
begreppet datorfobi, samt redogör för tidigare undersökningar inom området.
 
 Därefter följer i kapitel 6 en presentation av respondenternas utbildningslinjer samt en beskrivning
av undervisningen i informationsteknik på respektive högskola. Vår resultatredovisning framgår av
kapitel 7. Här inleder vi med en personlig presentation av varje respondent, och därefter redogör vi
för resultatet uppdelat på olika temaområden. Diskussion och slutsatser återfinns i kapitel 8, och
hela uppsatsen avslutas med en sammanfattning.
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 2. METOD
 

2.1 Litteratursökningar
 
 Vi startade vår sökning efter litteratur i databaserna LISA och ISA. Sökbegreppen var information
technology eller IT, samt gender eller women. Träffar fick vi många. Flertalet tidskriftsartiklar
berörde olika typer av studier kring användning av IT i relation till kön. De flesta artiklar berörde
engelska eller amerikanska undersökningar.
 
 Eftersom vi har ett genusperspektiv på vår uppsats sökte vi också i databasen Kvinnsam.
Sökbegreppen var inledningsvis genus och informationsteknik. Antalet träffar blev inte så stort med
dessa begrepp. Vi utvidgade sökningen till att även ta med datorer och datorteknik som sökbegrepp
tillsammans med informationsteknik. Det kan tyckas vara begrepp som vi självklart borde ha
kommit på egen hand. Men under informationssökningsprocessen kan man ibland uppleva att det
mest självklara också är det som är svårast att komma fram till. Vi kombinerade med sökordet
"könsroller". Denna utformningen gav ett större utbyte och vi hittade mycket användbart material i
denna databas. Underförstått ämnesord är kvinnor i denna databas.
 
 Ytterligare ett fruktbart sätt att få tillgång till förslag på ytterligare referenser var att studera
litteraturförteckningarna på det redan hittade materialet.  Nationalencyklopedin har även kommit
till användning.
 

2.2 Metodval
 
 Vår ursprungliga tanke var att undersöka mäns och kvinnors inställning till och användning av
informationsteknik. Vi planerade då att använda oss av någon kvantitativ metod, närmare bestämt
enkätmetoden. Detta av flera orsaker. Dels för att vi ville ha ett stort undersökningsmaterial, och
dels för att vi ville kunna jämföra könens utsagor. Detta för att kunna se om det fanns skillnader
och likheter, och eventuellt möjliggöra mer generella slutsatser.
 
 Vår inriktning i uppsatsen förändrades så småningom, till att vi endast ville undersöka vad kvinnor
hade för upplevelser och inställning till informationstekniken. Vi började också fundera över att
göra en mer kvalitativt inriktad undersökning.
 
 Vi bestämde oss för att utföra kvalitativa intervjuer, eftersom vi anser att denna metod lämpar sig
bäst för syftet med vår uppsats. Vi vill kunna ge en mer djupgående och nyanserad beskrivning av
kvinnliga högskolestudenters upplevelser och förhållningssätt till informationsteknik. Detta tror vi
inte är möjligt genom användning av enkäter, då undersökningen hade blivit styrd av oss i högre
utsträckning. Skriftliga svar tenderar också att bli mer kortfattade och intetsägande till sitt innehåll
än vad en personlig muntliga kontakt blir. Vid den personliga intervjun kan ju följdfrågor och
förtydliganden göras direkt av intervjuaren och svaren blir då troligen mer uttömmande och
korrekta.
 
 Vår intention är  inte att samla material som skulle kunna vara generaliserbart på alla kvinnliga
högskolestudenter, utan vårt syfte är att  teckna en bild av ett antal kvinnliga högskolestudenternas
egna upplevelser och erfarenheter av informationsteknik.
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 Genom intervjuer kan vi få en större närhet till våra informationskällor, och verkligen ta del av
deras egna ord och formuleringar på våra frågeställningar. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger
i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Vi vill utöva så
liten styrning som möjligt på respondenterna och då denna intervjuform den mest lämpliga  för
detta syfte.
 
 Intervjusituationen är krävande både för intervjuaren och den utfrågade.  Man måste som
intervjuare ha stor förmåga att sätta sig in i och förstå hur den intervjuade upplever sin situation. Vi
får inte heller pådyvla respondenten våra uppfattningar. Detta ställer höga krav på vår förmåga att
undvika att ställa ledande frågor och i alltför hög grad visa med kroppsspråk och ord våra egna
åsikter.
 
 Vi är medvetna om att vi båda är oerfarna som intervjuare, och att detta kan medföra att vi kommer
att göra oss skyldiga till en del av felen man bör undvika i en intervjusituation. Vi anser dock att vi
har en relativt stor förmåga att sätta oss in i respondenternas situation och villkor genom att vi delar
erfarenheterna av att vara kvinnor och högskolestudenter.
 

2.3 Förberedande studier
 
 Vi utförde två gemensamma provintervjuer. Det finns två anledningar till detta förfarande. Dels
ville vi utvärdera intervjuguiden och eventuellt korrigera den, och dels ville vi få möjlighet att
studera varandra som intervjuare. Detta för att i möjligaste mån genomföra intervjuerna på ett
likvärdigt sätt i själva undersökningen.  Eftersom en av oss skall intervjua teknikstudenterna och
den andra juridikstudenterna.
 
 Provintervjuerna gjordes med två studenter på linjen för teknisk fysik. Studenterna informerades ej
om att deras intervjuer var av en mera utvärderande karaktär. Vi antog att en sådan informationen
eventuellt hade medfört att deras motivation hade minskat.
 

2.4 Urval av respondenter
 
 Vi valde en utbildning där könsfördelningen är procentuellt jämnt fördelad, 53% kvinnor var
nybörjare vid programmet för juris kandidatexamen 1993/94, samt några utbildningar där
kvinnorna var underrepresenterade, 20% kvinnor var nybörjare vid civilingenjörsexamen 1993/94,
(Utbildningsstatistisk årsbok 1995, s 285). Orsaken till detta var att vi ville få en möjlighet att
kunna ställa dessa grupper mot varandra, och möjliggöra en jämförelse dem emellan. Detta för att
se om det finns några skillnader i uppfattningar mellan kvinnliga studenter med olika
ämnesinriktning på sina studier.
 
 De två undersökningsgrupperna består av 10 studenter på programmet för juris kandidatexamen,
samt 12 studenter på linjerna för data, elektroteknik och teknisk fysik.
 
 Ett ytterligare urvalskriterie finns. Respondenterna skall dessutom antingen ha påbörjat sitt
examensarbete, eller i den allra närmaste framtiden göra det. Orsaken till detta urval är att vi antar
att de i högre grad har kommit i kontakt med informationsteknik än de studenterna som nyss
påbörjat sin utbildning.
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 Respondenterna valdes slumpvis från listor över studenter som var registrerade för examensarbete.
Listorna erhölls efter telefonkontakt med institutionssekretaren på respektive ämnesinstitution.
 
 Enda urvalskriterie är kön. Ålder är ej ett urvalskriterie. Det finns två orsaker till detta. Dels beror
det på avsaknad av födelsedatum på vissa av listorna, och dels för att spridningen i ålder antagligen
inte blir särskilt stor p g a att vår grupp är studerande. De flesta högskolestudenter är ju mellan 20-
30 år, med tonvikt på 20-25 år. (Utbildningsstatistisk årsbok 1995, s 285). Vi är dock medvetna att
även en mindre ålderskillnad kan ha betydelse i fråga om informationsteknik. Utvecklingen inom
informationstekniken är snabb och även en mindre åldersskillnad kan ha betydelse i detta
sammanhang.
 

2.5 Undersökningens genomförande
 
 Först skickade vi ett brev till 25 kvinnor i varje undersökningsgrupp, (bil.II). Vårt mål var att få tio
kvinnor ur vardera gruppen att ställa upp på intervju. Vi ansåg att vi behövde ha en viss marginal i
antal ifall alltför många tackade nej till att bli intervjuade.
 
 I brevet presenterade vi oss själva samt gjorde en kort presentation av uppsatsens syfte. Vi
motiverade också varför det skulle vara värdefullt om de ville ställa upp på en intervju.
 
 Några dagar senare ringde vi båda upp vardera 25 personer i de två grupperna. Alla var inte
anträffbara, men vi lyckades till slut få ett tillräckligt antal som var villiga att ställa upp på en
intervju. Vi berättade hur vi hade fått tillgång till deras namn. Vi informerade också om att de
skulle vara anonyma vid redovisningen av resultatet, samt frågade om de hade några invändningar
mot att vi ville använda bandspelare vid intervjuerna.
 
 Respondenternas reaktion på att ställa upp på en intervju var varierande. Övervägande delen var
positivt inställda till att ställa upp.  Ett antal uttryckte dock att de inte ansåg sig kunna något om
informationsteknik. Men vi försäkrade dem om att syftet med intervjun inte var att undersöka deras
kunskapsnivå i första hand. Ingen uttryckte någon invändning mot användningen av bandspelare.
 
 Intervjuerna utfördes under mars - april 1998. Alla intervjuer utom två stycken ägde rum i ett
grupprum på respektive högskola. Två intervjuer utfördes i respektive respondents bostad.
Intervjuerna bandades och tog ungefär 30 minuter - 1 timma. Intervjun med Erika bandades ej p g a
ett tekniskt problem, vilket intervjuaren inte upptäckte förrän intervjun var slutförd. Istället skrevs
intervjun ner omedelbart efter intervjusituationen. Närvarande vid intervjuerna var en oss, samt
respondenten. En av oss intervjuade de tio som studerade på programmet för juris kandidatexamen.
Den andra intervjuade de tio personer som studerade på linjen för datateknik, elektroteknik samt
teknisk fysik.
 
 Vi användes oss av en intervjuguide, (bil. I). Den användes för att försäkra oss om att alla
frågeställningar täcktes in. Men ordningsföljden på de frågeområden som togs upp varierade i de
olika intervjuerna. Detta berodde på att vi ville försöka få respondenten att i möjligaste mån tala
fritt, utan att vi styrde intervjuerna på ett alltför strikt sätt.

2.6 Analysens genomförande
 
 Samtliga intervjuer , förutom den obandade, skrevs ner ordagrant. Därefter bestämde vi olika
temaområden med våra frågeställningar som grund. Temaområdena var följande: begreppet
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informationsteknik, inlärning, tillgång, användning, kvinnor och informationsteknik samt
framtiden. Därefter analyserades varje intervju med avseende på temaområdena. Alla citat från en
intervju som berörde ett visst temaområde plockades ut och antecknades separat för varje
respondent. Vi arbetade först enskilt med varje intervju och gick därefter gemensamt igenom
samtliga intervjuer en och en och jämförde våra analysresultat. Vi ansåg det viktigt att båda
analyserade samtliga intervjuer eftersom detta troligen minimerade risken att missa något viktigt
innehåll i intervjuerna, och dessutom för att få en gemensam utgångspunkt och inställning till
analysen av vår intervjuundersökning.
 
 Efter detta arbete var det av praktiska skäl nödvändigt att dela upp temaområdena sinsemellan för
vidare analys och utskrift. De olika temaområdena analyserades med vår gemensamma intention att
söka efter skillnader och likheter mellan de båda grupperna jurister och Teknologer, men även
sådant som var ”unikt” och gemensamt för samtliga respondenter.
 
 Efter att analysen av intervjumaterialet i temaområden hade slutförts upplevde vi ett behov av att ge
en helhetsbild av varje enskild respondent.  Vi ansåg att varje respondent var intressant och
värdefull också som individ med hela sin historia i ett sammanhang. Uppdelningen i de olika
temaområdena medförde att det perspektivet förlorades till stor del. Därför gjordes en personlig
presentation av varje respondent. En gemensam mall för vilka uppgifter som skulle ingå i den
personliga presentationen gjordes. Kriterierna var: ålder, utbildningsbakgrund, tidigare
sysselsättning, användning och kontakt med informationsteknik före högskolestudierna, IT-
begreppet, tillgång,  inlärning, användning, framtiden och kvinna-IT.  Arbetet med presentationerna
delades upp mellan oss. Den som intervjuat Teknologerna skrev deras presentationer och vice
versa. Därefter läste vi varandras presentationer och kontrollerade att de överensstämde till innehåll
och utformning. Sedan skickades dessa per post till respektive respondent för kontroll och
godkännande eller eventuell korrigering. Vi ringde också upp varje respondent. Några Teknologer
och några jurister hade vissa synpunkter på detaljer i innehållet. Dessa detaljer korrigerades av oss.
Ingen respondent uttryckte några invändningar mot att delta med en personlig presentation i
uppsatsen.
 

2.7 Reflektioner kring metodens genomförande i praktiken.
 
 När vi nu kan se på vår undersökning i backspegeln så utkristalliseras vissa insikter om problem
och fördelar som vårt  metodval innebar.  Vi valde kvalitativa intervjuer för att få en bättre och
djupare förståelse av kvinnliga högskolestudenters upplevelser och erfarenheter av
informationsteknik.  Att uppnå detta hade varit avsevärt svårare om vi hade använt oss av en
kvantitativ metod. Metodvalet gav oss stor närhet till våra respondenter. Vid vissa tillfällen kan
denna närhet även  innebära problem. I vår egenskap av intervjuare kanske vi i några
intervjusituationer genom kroppsspråk och minspel gav uttryck för uppfattningar som påverkade
respondentens sätt att besvara frågorna på. Avgörande blir då om respondenten har svarat på ett sätt
som hon tror skall göra oss nöjda, eller om det är ett ”ärligt” svar utifrån hennes egen uppfattning.
Man skall inte underskatta de icke-verbala situationer som uppstår under en intervju, där mycket
betydelsefull information också framkommer.
 
 Intervjuerna utfördes enskilt. En av oss intervjuade samtliga jurister och den andra samtliga
teknologer. Fördelen med detta förfarande är att den ena personen blir väl förtrogen med juristernas
både verbala och icke-verbala reaktioner och vice versa, men nackdelen är att båda intervjuarna inte
får tillgång till all information.  Visserligen läste vi de ordagranna utskrifterna av samtliga
intervjuer, men den icke-verbala informationen gick förlorad för den andra av oss som inte var
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närvarande. Det är inte säkert att det hade givit ett bättre resultat om den ena hade intervjuat hälften
av juristerna och hälften av teknologerna och vice versa. Följden kanske istället hade blivit en
ytligare förståelse och inblick i båda grupper.
 
 Vi utförde totalt 22 intervjuer. Detta anser vi i efterhand vara ett alltför stort antal respondenter.
Utskrift och analys av samtliga intervjuer var mer tidskrävande och arbetsamt än vad vi föreställde
oss vid starten av intervjuundersökningen. Risken med ett alltför stort undersökningsmaterial är att
en del viktig information kan bli liggande mer eller mindre outnyttjad p g a av den stora
arbetsbelastningen. Med denna nyvunna erfarenhet i bagaget skulle vi vid utförandet av en liknande
studie begränsa antal personer som skulle ingå i undersökningsgruppen.
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 3. INFORMATIONSTEKNIKEN
 

3.1 Definition av begreppet informationsteknik
 
 Informationsteknik, informationsteknologi eller IT? Vilket begrepp skall man välja, och varför?
Olika källor ger olika förslag. Både vad det gäller innebördens bredd och djup.
 
 Svenska datatermgruppen skriver på sin webbplats: www.nada.kth.se/dataterm/, att de anser
begreppet vara vagt. Vi är nog många som instämmer med den uppfattningen. Följande avsnitt är
ett försök till att exemplifiera bredden och djupet på begreppet.
 
 Vi vill dock betona att i vår uppsats kommer respondenterna att själva få definiera begreppet. Vi
kommer att använda begreppet informationsteknik omväxlande med dess förkortning IT under
intervjuerna och under dessa ansluter vi oss till respondenternas definition. Däremot kommer vi
inte att ge någon egen definition av begreppet vid intervjuerna. Vi anser att det är intressant att i
undersökningen få en inblick i vad respondenterna associerar med informationsteknik utan att
tankemässigt leda in dem i vår definition. Eftersom begreppet informationsteknik och IT används i
så många olika sammanhang, och med tonvikt vid olika betydelser kommer respondenternas
definition antagligen att variera. Detta kan vara intressant att uppmärksamma, istället för att försöka
utröna en ”korrekt” definition. Vi anser själva, liksom Svenska datatermgruppen, att begreppet är
vagt och i övrigt ansluter vi oss till Statistiska Centralbyråns definition av begreppet.
 
 Svenska datatermgruppen
 
 Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp med företrädare för bl.a. språkvården,
dagspressen, etermedier, högskolor, branschpressen och företag inom databranschen. Som
samordnare fungerar Svenska språknämnden och Tekniska nomenklaturcentralen (TNC).
Datatermgruppen ger rekommendationer om aktuella datatermer - vilket uttryck som bör användas,
hur det stavas och böjs och vad det står för. Det gäller i första hand sådana termer som används av
många människor - inte bara av specialister - och i synnerhet där det saknas ett etablerat bruk. I
andra hand kan de också ta upp termer som är mer tekniska eller redan etablerade, men som många
ändå är osäkra på. Gruppens arbete inleddes i maj 1996.
 
 ”Informationsteknik eller IT är ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och
Internet för informationshantering. Gruppen rekommenderar användning av det fullständiga
uttrycket informationsteknik, hellre än förkortningen IT. På engelska heter det information
technology, eftersom det engelska ordet technology även betyder teknik. På svenska upprätthåller
vi skillnaden mellan teknik och teknologi, vetenskapen om teknik. ”
 
 Term- och språkmaterial version 12, 7april 1998.
 besökt URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/, 1998-04-08
 
 IT-kommissionen
 
 Kommissionen bildades den 17 mars 1994 på initiativ från den dåvarande statsministern Carl Bildt.
Dess uppgift är att främja en bred användning av IT i Sverige. Kommissionen skall vara rådgivande
till regeringen i strategiska och övergripande frågor inom informationsteknikens område.
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Ledamöterna är förutom statsråd framträdande företrädare för näringsliv, utbildning, förvaltning
och samhället i övrigt. Kommissionens definition lyder som följer:
 "IT står för informationsteknik . Ibland  talar man också om informationsteknologi. Orden
markerar att tonvikten kan läggas både på teknisk utrustning för informationsbehandling och på
metoder och tillvägagångssätt för att utnyttja informationstekniken. IT har kommit att stå som
sammanfattande benämning på ett komplext fenomen där nyckelorden är information, automation
och kommunikation. IT avser alla slag och alla former av information - register, tabeller, texter,
bilder, filmer och musikstycken kan alla hanteras och förmedlas i både kända och nya former
genom IT. Också automationen är mångsidig - blixtsnabba beräkning, urval och omvandlingar i
stor skala utan mänskligt ingripande. Och kommunikationen mellan världens datorer är nu
självklart lika global som den länge varit mellan världens telefoner. IT är en internationell tjänst."
(IT-kommissionens arbetsprogram, 1995, s 7)
 
 Statistiska centralbyrån
 
 "Informationsteknik  (IT) är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att skapa,
lagra, bearbeta och överföra ljud, text och bild." (Data om informationstekniken i Sverige 1996, s
9)
 
 Nationalencyklopedin
 
 Informationsteknik  ; teknik för insamling, lagring och bearbetning samt kommunikation och
presentation av data i olika former. Definitionen av områdets omfattning varierar: ibland avses
enbart datorrelaterad teknik, i andra fall inräknas telekommunikation och i ytterligare andra även
hemelektronik. Området har bedömts som central för modern industriell utveckling sedan 1960-
talet och har varit föremål för omfattande forskningssatsningar i ett flertal industriländer.
 

3.2 Historik
 
 3.2.1 Datorn - från människa till maskin.
 
 Ursprungligen var det engelska ordet computer beteckningen för ett yrke. En person som var
anställd för att utföra matematiska beräkningar för varierande ändamål kallades för en computer.
Under den viktorianska tiden, men även ända fram till andra världskriget, hade ordet denna
betydelse. (Campbell-Kelly & Aspray, 1996, s 10)
 
 Inte förrän på 1940-talet kunde man skönja starten av konstruktionen av det som vi i dag kallar för
dator. År 1946 blev ENIAC färdig på Pennsylvanias universitet. Synen på datorns
användningsområde var vid denna tid endast för matematiska beräkningar för vetenskapliga och
militära ändamål. (Lund 1989, s 72) Insikten att datorn kunde ha andra användningsområden än
numeriska beräkningar gjordes främst under tidigare delen av 1950-talet. Att datorn kunde vara en
användbar elektronisk maskin för bearbetning av stora datamängder inom myndigheter,
organisationer och inom företag. År 1951 färdigställdes den första datorn, UNIVAC, som användes
för att utföra bearbetning av stora datamängder. Under 1960-talet användes s k stordatorer av bl a
banker, försäkringsbolag, myndigheter och storföretag för att klara av att bearbeta
organisationernas stora register. Datorn som ett vardagsverktyg för människor både i arbetslivet
och privatlivet var vid denna tid inte någon vanlig tanke, utan datorerna sköttes av specialister som
var tekniker och ingenjörer. (Campbell-Kelly & Aspray, 1996, s 207).
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 Nya uppfinningar inom elektroniken gjorde att s k minidatorer blev verklighet. Den integrerade
kretsen, eller chipset, utvecklades. En minidator med samma kapacitet som en stordator kostade en
tiondel av densamma. Detta medförde att datoranvändningen  spreds till mindre organisationer
inom utbildning, forskning och affärsvärlden.(ibid, s 222) På 1970-talet ligger persondatorn
fortfarande i framtiden. Den tekniska möjligheten för att utveckla mikrodatorn, eller persondatorn
fanns redan. Intel utvecklade mikroprocessorn mellan åren 1969-71. Mikroprocessorn banade väg
för persondatorn, men inte förrän 1975 lanserades den första PC:n, Altair 8800. Persondatorns
första användare var hobbyanvändare, ofta unga teknik- och elektronikintresserade män med någon
professionell erfarenhet av datorer.  Hobbyanvändaren byggde sin egen dator, liksom de tidigare
hade byggt egna TV- och stereoapparater. Dessa personer var främst intresserade av att laborera
med hårdvaran. Mjukvaran och tillämpningarna av datortekniken var andrahandsintressen för dem
(ibid, s 237).  Inte förrän år 1976 kom Apple II, den första konsumentvänliga persondatorn . och
PC:n blev egentligen inte allmänt spridd förrän på 1980-talet i USA.
 
 3.2.2 Informationsmaskinen
 
 ”The time is close at hand when any student, in any part of the world, will be able to sit with his
projector in his own study at his or her own convenience to examine any book, any document, in an
exact replica.” H.G. Wells, 1937 (ibid, s 300)
 
 Visionen att samla in, lagra och göra all världens kunskap tillgänglig för människan, är ingen ny
tanke. Ett stort projekt i den riktningen utfördes redan under upplysningstiden på 1700-talet. Denis
Diderot (1713-84), fransk författare och filosof, initierade att den första encyklopedin,
Encyclopédie, blev utgiven. Engelsmännen ville naturligtvis inte vara sämre, och gav under åren
1768-71 ut Encyclopedia Britannica i tre band.
 
 På 1930-talet påbörjade Herbert Georg Wells (1866-1946), brittisk vetenskaps- och skönlitterär
författare, projektet ”The World Encyclopedia” I dagens ljus ger projektet associationer till Internet
och World Wide Web.  Wells gav inga tydliga eller konkreta uttalanden om hur det tekniskt skulle
vara konstruerat, mer än att han antar att allt material skall kunna lagras på mikrofilm. Även om
lagringsproblemet var löst var kärnfrågan hur informationen skulle organiseras så att den återigen
skulle kunna göras tillgänglig för människor. Wells livstid låg före datateknikens, och han såg
därför en mängd personer sysselsatta med att utforma och underhålla register över all lagrad
information. Datorn som ett möjligt verktyg för att hantera informationsexplosionen var inget som
existerade ens i sinnevärlden för dåtidens vetenskapsmän.
 
 Vannevar Bush (1890-1974), amerikansk forskare, var mannen som insåg att datatekniken var det
instrument som skulle kunna realisera drömmen om en personlig informationsmaskin. Han kallade
den för MEMEX. Bush insåg tidigt att problemet inte var att lagra informationsmängden, utan hur
informationen skulle kunna göras återvinningsbar. I en klassisk artikel kallad: ”As We May Think”,
först publicerad år 1945 i tidskriften Atlantic Monthly, beskriver han konstruktionen av ett verktyg,
MEMEX, som idag leder till associationer till något som liknar persondatorn och dess funktion. I
artikeln beskriver han också idéer som förebådar hypertexten.
 
 År 1962 arbetade Licklider på ett projekt kallat ”Libraries of the Future”. Projektet hade till syfte
att göra datatekniken och datorn till verktyg som skulle underlätta för människan i hennes dagliga
arbete. Problemet var enligt Licklider att datatekniken inte var användarvänlig. Personer utan
datatekniska expertkunskaper kunde inte ha någon glädje av datorn som hjälpmedel i sitt dagliga
arbete. (ibid, s 213). Konstruktionen av bl a musen och det grafiska användargränssnittet var steg
på vägen. Ted Nelsons idé om hypertexten var ännu ett steg mot förverkligande av den ”personliga
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informationsmaskinen”. Men trots att den intellektuella konstruktionen i princip var klar, återstod
den tekniska konstruktionen som skulle möjliggöra visionen av lagring, återvinning och utbyte av
information världen över - m a o nätverkstekniken för datorer behövde utvecklas.
 
 Internet började som ett försök att skapa ett datakommunikationssystem som kunde låta
datatrafiken flöda även om en länk sattes ur funktion. Resultatet av forskningen blev ett
paketväxlande nätverk av datorer. År 1970 sammanband prototypen för paketväxlande nätverk
datorcentralerna vid fyra amerikanska universitet.  Nätverket skapades genom olika projekt på
1960-talet inom ARPA, en avdelning inom det amerikanska försvarsdepartementet.
 
 På våren 1972 demonstrerades datanätverket ARPAnet och väckte stort uppseende. Nätverket växte
och året efter hade antalet värddatorer ökat till 45 stycken. Försvarsdepartementet ville begränsa
nätverkets storlek av säkerhetsskäl därför skapades 1982 Milnet, ett separat nätverk för militären.
(ibid, s 293)
 
 Elektronisk post var också drivkraften till att ytterligare nätverk skapades. Möjligheten till
kommunikation mellan datorerna i de olika nätverken förbättrades genom protokollen TCP/IP.
Denna uppsättning regler för datorkommunikationen blev år 1983 standard på ARPAnet. Kanske
kan man kalla detta början på vad vi idag kallar Internet.
 
 Under 70-talet och en stor del av 80-talet, användes Internet främst av personer verksamma inom
forskning och universitetsvärlden, speciellt då inom det tekniska området. Inte förrän i slutet av 80-
talet spreds användningen i USA till andra verksamheter. Främst inom utbildnings- och
företagssektorn. Parallellt med utvecklingen av Internet ökade användningen av persondatorer.
Kretsen användare breddades och ett utbyte av inte enbart e-post påbörjades. Hela dokument
publicerades via Internet. Antal dokument ökade snabbt och behovet av informationsåtervinning
växte. Det första lyckosamma systemet skapades 1991. Det hette Gopher och var ett hierarkiskt,
meny-baserat system. (ibid, s 297)
 
 Antalet värddatorer på Internet ökade successivt, 1984 var antalet 1000, 1988 fanns 50.000, 1989
var antalet tredubblat. (ibid) Tillväxthastigheten accelerade ytterligare under 90-talet. År 1992 hade
antalet värddatorer överstigit 1 miljon, året därpå fanns det 2 miljoner, därefter var tillväxten en
miljon per kvartal. (ibid, s 299) Den utveckling inom elektronisk publicering som antagligen har
betytt mest för Internets snabba tillväxt är World Wide Web (WWW). Tekniken utvecklades år
1989 av forskare vid CERN i Geneve. Syftet med WWW var att hitta en teknik som möjliggjorde
för forskare att snabbt och enkelt kunna ta del av varandras forskningsresultat. WWW-tekniken
bygger på hypertext-idén. Hypertext-tekniken gör det möjligt för användaren att navigera från en
del av ett dokument till en annan del, eller till ett helt annat dokument även om dokumenten
befinner sig i olika datafiler, eller på olika datorer oberoende av datorernas geografiska placering.
WWW-tekniken innebär också en möjlighet till integration av text, bild och ljud i ett och samma
dokument. Genom introduktionen av de grafiska webbläsarna Mosaic och Netscape Navigator år
1993 blev WWW attraktivt för en bredare allmänhet. Genom utvecklingen av datanätverket
Internet och den elektroniska publiceringstekniken WWW samt persondatorns spridning kan man
kanske säga att den ”personliga informationsmaskinen” nu har blivit verklighet.
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3.3 Dagsläget i Sverige
 
 3.3.1 Grund- och gymnasieskolan
 
 Inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag Den nationella datapolitiken för skolområdet,
kartlades tillgången till datorer i skolorna hösten 1993 efter samråd med Svenska
kommunförbundet och Landstingsförbundet. År 1995 och 1997 gjordes återigen liknande
rikstäckande  undersökningar .
 
 Dessa undersökningar visar att antalet datorer inom grund- och gymnasieskolan har ökat kraftigt
från 1995 till 1997. Datortätheten är lägst i glesbygdskommunerna, men skillnaden mellan
kommunerna håller på att utjämnas (Skolans datorer 1997, s 3).
 
 Antalet datorer på grundskolan som användes i samband med undervisning var 1997 drygt 75.000.
Om man slår ut den här siffran på antalet elever blir det 13 st elever per dator. Inom grundskolan
försöker man att integrera datorn som ett arbetsverktyg inom alla ämnesområden, därför ökar
andelen datorer som är placerade ute i klassrummen alltmer och de som är placerade ute i speciella
datasalar minskar (ibid, s 12ff).
 
 Något mer än varannan grundskola var 1997 ansluten till Internet och Cd-romspelare fanns på två
av tre skolor (ibid, s 37).
 
 På gymnasieskolan var antalet datorer som användes i samband med undervisningen år 1997 drygt
54.000. Om man jämför det med siffran för 1995 är det en ökning med 31%. Datortätheten är högre
inom gymnasieskolan än på grundskolan Utslaget på antal elever blir det 8 elever per dator inom
den kommunala gymnasieskolan och motsvarande siffra för landstingens gymnasium var 7 elever
per dator. Två tredjedelar av de datorer som används till undervisning inom gymnasieskolan är
placerade i datasalar och de flesta av dessa ingår i lokala nätverk. Att så många datorer är placerade
i datasalar beror antagligen på att det på gymnasienivå undervisas i speciella datorämnen (ibid, s
16ff). Av de kommunala gymnasieskolorna har 91% Internetanslutning och de flesta har tillgång
till CD-ROM-spelare (ibid, s 37).
 
 3.3.2 Högskolor och universitet
 
 När det gäller biblioteken på högskolor och universitet innebär IT-utvecklingen en utmaning. I
rapporten Studenternas bibliotek beskriver Frans Lettenström allmänt dessa utmaningar och han
analyserar också den aktuella utvecklingen i Sverige när det gäller studenternas tillgång till
elektroniska informationsresurser och olika tjänster. Han försöker även att specificera bibliotekets
roll i sammanhanget. Studien omfattar elva forskningsbibliotek i Sverige.
 
 Enligt undersökningen framkommer det att många studenter tycker att bibliotekens utbud av
elektroniska informationstjänster och resurser är bristfällig. För att kunna erbjuda studenterna den
utbildning som de skulle vilja ha behövs det mer personal och fler IT-anpassade lokaler. I början av
sina studier behöver studenterna en bred anpassad IT-kurs och när det blir dags för uppsats,
examensarbete eller forskarutbildning finns det behov av mer specialicerade kurser. Därför är det
viktigt att bibliotekens kurser i informationssökning ingår i alla utbildningars kursplaner. Det ligger
också på moderorganisationernas ansvar att se till att biblioteken har de resurser som krävs.
Bibliotekarier som tillfrågades i undersökningen ansåg att resultatet av kurserna i
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informationssökning förbättrades om de var obligatoriska eller om de indirekt ingick i en annan
kurs. Då arbetade studenterna mer och deras uppmärksamhet ökade (Lettenström 1995, s 4ff).
 
 Enligt Lettenström ökar antalet studenter alltmer och så gör även digitaliseringen av information.
Detta leder till att behovet av datasalar på biblioteken och dess moderorganisationer ökar. Flertalet
av studenterna i undersökningen är missnöjda med tillgången på datorer, de skulle egentligen vilja
ha möjlighet att använda dem dygnet runt. De önskar även ha tillgång till nätverkstjänster från sina
studentrum, via modempooler eller med direkta kabelanslutningar. Letterström hänvisar till IT-
kommissionens betänkande Vingar åt människans förmåga där det står att "Studentbostäder skall
ha elektroniska kommunikationsmöjligheter"(ibid, s13).
 
 Studenterna i undersökningen lade tonvikt vid att alla borde ha tillgång till Internet oavsett
datorvana, ekonomisk situation och typ av utbildning. Många studenter var också missnöjda med
att de inte hade en självklar rättighet till en egen e-postadress, utan att det berodde på vid vilken
institution eller nivå de studerade på. När det gällde Internet önskade många insatser för att öka
ordningen och kvaliteten på informationen därifrån (ibid, s12f).
 
 I IT-kommissionens betänkande Vingar åt människans förmåga framkommer det att tillgången till
datorer inom högskola och universitet varierar starkt mellan olika lärosäten och discipliner. Rent
generellt kan man se att användningen av IT är mest utvecklad inom de tekniska och
naturvetenskapliga områdena men man tillägger att statistiken här ännu är bristfällig (Vingar åt
människans förmåga 1994 ,s 37).
 
 3.3.3 Arbetslivet
 
 Statistiska centralbyrån har på uppdrag av IT-kommissionen gjort en statistisk undersökning om
informationsteknikens utbredning i Sverige. Den visar att av alla som var sysselsatta i Sverige år
1995 använde sig mer än hälften av datorer i arbetslivet. Om man tittar på fördelningen inom könen
var siffrorna 54% av männen och 48% av kvinnorna. En stor del av användarna i arbetslivet var
män mellan 25 och 44 år. Den form av dator som man använder sig mest av i arbetslivet är
persondatorn och därefter följer arbete vid bildskärmsterminal. Datorer används även vid styrning
av produktionsprocesser, arbete vid kassaterminal och vid användning av programmerbara
verktygsmaskiner. (Data om informationstekniken i Sverige 1996, s 16f). Det vanligaste
användningsområdet är ord- och textbehandling och enklare diagramritning. Även kontorsgöromål,
budgetering och utvärdering är vanligt förekommande uppgifter (ibid, s 11).
 
 Användningen av datorer i arbetslivet är vanligast bland personer som jobbar inom den statliga
sektorn och även bland de som jobbar inom affärsdrivande verk. Bland de som är anställda inom
landstingen är ca hälften datoranvändare och inom den primärkommunala sektorn finner man
nästan en tredjedel. Inom olika yrkesområden är det de som har ett administrativt, kameralt eller
kontorstekninskt arbete som i störst utsträckning använder sig av datorer, hela 92%. Därefter följer
de som har ett tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller konstnärligt arbete, med
nästan 75% datoranvändare. Bland de som har ett kommersiellt arbete är siffran 70% och inom den
grupp som är sysselsatta inom lantbruks-, skogs-, fiskeri-, och servicearbeten använder ca en
femtedel datorer (ibid, s 27f).
 
 Datoriseringen inom arbetslivet har lett till en del enformiga arbetsmoment och påfrestande
arbetsställningar, detta är vanligast bland kvinnliga arbetare och lägre tjänstemän (ibid, s28).
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 3.3.4 Privatlivet
 
 Nästan 1.4 miljoner svenskar använde sig 1995 av dator i hemmet. Siffran gäller för personer inom
åldersgruppen 16-64 år. Inom denna grupp var männen i majoritet med drygt 30 % och
motsvarande siffra för kvinnorna var 22%. Den största andelen datoranvändare i hemmet hittade
man bland män mellan 16-19 år, hela 44%.
 
 Andelen datoranvändare i hemmet skiljer sig beroende på socioekonomisk grupp och typ av
utbildning.  Generellt kan man säga att de som har en högre utbildning också i högre grad är
datoranvändare. Den största delen användare hittar man bland de som har en forskarutbildning,
69%, och även inom den grupp som har en eftergymnasial utbildning som är längre än tre år är
siffran hög, av dessa är 54% datoranvändare i hemmet. Inom gruppen högre tjänstemän använde sig
1995 mer än hälften av dator i hemmet, vilket kan jämföras med arbetare där ca 14% var
datoranvändare.
 
 De vanligaste användningsområdena för dator i hemmet är ordbehandling, skötsel av
privatekonomi och föreningsverksamhet. Att använda datorn i samband med spel, hobby,
utbildning och kopplat till sitt arbete är också vanligt (ibid 1996, s 19f).
 

3.4 Framtiden
 
 Införandet av informationstekniken i samhället sätter igång funderingar när det gäller framtiden.
Hur kommer utvecklingen att fortskrida och vad får det för konsekvenser globalt, nationellt och för
den enskilda individen? Från en del håll hörs röster om informationsteknikens fantastiska
möjligheter och utvecklingspotential, och från andra håll höjs varnande pekfingrar när det gäller
siandet om IT och framtiden.
 
 IT-kommissionens mål i samband med utvecklingen av informationstekniken är att höja
livskvalitén för alla samt att göra IT till ett naturligt inslag i vardagslivet. Informationstekniken är
något som skall användas på bred front i Sverige för informationssökning, utbildning, konst,
vetenskap, företagande och samhällsservice (Vingar åt människans förmåga 1994, s 7).
 
 IT-kommissionen har gett ut en rapport där tretton  personer med olika bakgrund ger sin syn på
framtiden i samband med informationstekniken. De är alla överens om att Sverige är inne i ett
epokskifte med djupgående konsekvenser för framtiden (Kristallkulan 1997, s 71). Epokskiftet
innebär att navet runt vilket allting kretsar övergår från industriproduktion till hantering av
information enligt Madeleine von Heland, docent i konstvetenskap (ibid, s17). Utifrån detta ser hon
en slags visuell och intellektuell konsumtion utveckla sig. Hon siar om en visionär stad med
gångavstånd till det mesta och arbetet förflyttat till hemmet. Hon tror även att stora arbetsplatser
kommer att försvinna och ersättas av robotindustri. Därför anser hon det viktigt att nya slag av
mötesplatser skapas för människor (ibid, s19f).
 
 Östen  Mäkitala, teknisk direktör på Telia, betonar vikten av att strukturera all information så att
den blir lättillgänglig. Han menar vidare att datorn i framtiden kommer att bli ett naturligt inslag i
vardagen och man kommer att kunna se varandra på datorskärmen med 3-D-kommunikation (ibid,
s 47f).
 
 Kommunikationskapaciteten kommer att öka och därmed kommer multimediala tillämpningar att få
ökad betydelse. Det tror Björn Pehrson, professor vid KTH, Kungliga tekniska högskolan. Han tror
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vidare att ljud och bild kommer att integreras med mobiltelefonen och kopplas ihop med Internet.
Detta kommer att kunna vara inbyggt i glasögon så att man alltid  kan ha information tillgänglig.
Informationsteknikens oberoende av tid och rum leder till ökad undervisning på distans, menar
Pehrson vidare. Föreläsningar kan bli en förlegad undervisningsform (ibid, s 51f).
 
 Lars Ingelstam, professor i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, varnar för nya
slag av klassklyftor i IT-samhället, klyftor mellan de som har och de som inte har kunskap om IT.
Han menar att industrisamhället övergår till en typ av tjänstesamhälle där informationstekniken till
en stor del ingår i tjänste- och industriproduktionen. Den nya överklassen blir de som kan ordna
informationen i olika system. Det är politikernas uppgift att motverka detta, menar Ingelstam. Han
betonar vidare vikten av att hålla de humanistiska värdena i fokus för att undvika att satsa resurser
på oväsentligheter. De mänskliga behoven måste prioriteras framför tekniken (ibid, s 59ff).
 
 Stig Hagström, vice ordförande i regeringens IT-kommission, menar också att de starka i IT-
samhället blir de som besitter kunskap. Uppdelningen mellan människor kommer att ske beroende
på kunskapsnivå och attityd gentemot den nya tekniken. Det är viktigt att människan styr
utvecklingen av IT efter sina verkliga behov så att den inte skenar iväg med oss, menar Hagström.
Det typiska för epokskiftet är det gränsöverskridande samhället. Den svenska kulturen och
samhällsmiljön behöver bli mer mångfaldig för att anpassas till IT-samhället, menar Hagström
(ibid, s63).
 
 Lars Ingelstam frågar sig vad som är drivkraften bakom IT-expansionen. Han hänvisar till den
statliga utredningen IT 2000, där den ekonomiska nyttan av utvecklingen inom IT-området betonas.
IT har blivit en symbol för teknikdriven tillväxt menar han (Ingelstam 1993, s 45). Det talas om
effektivitet,internationell konkurrenskraft i utredningen (ibid, s 51). Ingelstam menar vidare att
någon ekonomisk nytta av IT-utvecklingen än så länge inte har kunnat påvisas. Eftersom
utvecklingen har fortsatt undrar han om inte drivkraften  egentligen är en stark tro på tekniken i sig
och tekniken som framstegssymbol (ibid, s 57). Ingelstam ifrågasätter också en alltför stor
ekonomisk satsning inom IT-sektorn, vilket kan leda till obalans och att andra områden blir
eftersatta (ibid, s54).
 
 I Mikrodatorn , en tidskrift som presenterar sig som Nordens största testare av PC-produkter,
förekom i december 1998 en artikel om datorteknikens utveckling bortom år 2000. Där uttalar sig
bland andra Anders Lundström på Telia Research om utvecklingen. Han tror att vår hemmiljö
kommer att förändras av den nya tekniken. All hemelektronik kommer i framtiden att vara
sammankopplad och kunna kommunicera. Han tror vidare att framtidens terminaler kommer att bli
mer inriktad på specifika funktioner samt vara mer personligt utformade. En ny typ av terminal,
Internet Screen Phone, kommer att bli en typ av telefon som även ger möjlighet att surfa på Internet
och att skicka och mota e-post. Enligt Lundström har Telia redan tillverkat olika slags prototyper av
denna terminal. En annan möjlig terminal kommer förmodligen att bestå av en platt skärm som man
kan hänga på väggen. Där kan man få information från Internet samtidigt som man tittar på TV.
TV-tittandet kommer för övrigt att ske utifrån ett mer personligt val än vad som sker nu (Lövgren
1998, s 83f). Héléne Barnekow som ansvarar för Advanced Products Planning på Ericsson Mobile
Communications, tror att all kommunikation i framtiden kommer att vara mobil. Telefonnummer
kommer att kunna slås med röststyrning. Hon säger vidare att Ericsson tror på bildanvändning för
framtidens kommunicerande. Mobiltelefonerna kommer att ha en separat eller inbyggd
digitalkamera, vilket innebär att man kan skicka ett elektroniskt multimediavykort. Framtidens
terminaler kommer genom gps-navigering och positionsbestämning att kunna ge information om
var man befinner sig, menar Barnekow (ibid, s 84).)
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 Architecture manager på Intel, Toivo Röjder, tror att framtidens datorer kommer att kunna
röststyras i allt större utsträckning. Han tror vidare att kontoret som arbetsplats kommer att
upplösas. Bärbara datorer kommer att bli vanligare och på så sätt kommer människor att ha
kontoret med sig (ibid, s 84f).
 
 Enligt Distansarbetsutredningen gäller att ”den moderna informationstekniken ger individen stora
möjligheter att själv strukturera sitt arbete, det ”gränslösa arbetet”” (Distansarbete 1998, s 79). EU-
kommissionen har bedömt att ca 50 procent av sysselsättningen inte är geografiskt bunden när det
gäller produktionskrav. En stor del av dessa arbetsuppgifter gäller informationshantering (ibid, s
78). Man menar vidare att distansarbete troligtvis kommer att bli allt vanligare i framtiden (ibid,s
81).
 

3.5 IT som symbol för framsteg och framtid
 
 ”I samtidsdebatten inkarnerar och återbekräftar IT den moderna västerländska kulturens centralmyt,
Framsteget, och skapar samtidigt intrycket av ett oemotståndligt utvecklingsimperativ, som alla
ansvariga regeringar och organisationsledningar måste leva upp till. Antingen anpassar man sig
snabbt och beslutsamt till denna nya världsordning och kommer då att tillhöra vinnarna. Eller så
blundar och tvekar man och döms då till marginalisering och stagnation. Att motsätta sig
utvecklingen vore höjden av dårskap.” (Beckman se Johansson, Nissen och Sturesson, 1999, s 44)
Ovanstående citat finns återgivet i rapporten ”IT-ism” informationstekniken som vision och
verklighet, där författarna försöker tränga bakom de löften och myter som de menar omger IT. De
tycker att det råder en klyfta mellan visioner förknippade med informationstekniken och vad man
egentligen har åstadkommit.
 
 Författarna resonerar om de löften, föreställningar och den retorik som omger och ger IT en
betydelse av en samhällsförändrande kraft. Vilket är något som utvecklats bland opinionsbildare, i
massmedia och bland allmänheten. Detta innefattar författarna i termen ”IT-ism” (Johansson,
Nissen och Sturesson, 1999,s. 6).
 
 Begreppet IT har fått en stark symbolisk laddning och ses som en drivande kraft som påverkar
utveckling och framtiden på ett gynnsamt sätt. Datorer markerar status och modernitet och
förväntas utgöra en grund för lönsamhet om man investerar i dem. Informationsteknikens höga
symbolvärde kan täcka upp icke förverkligade visioner, menar författarna. Det främsta uttrycket för
IT-ismen idag kan man finna i upphöjandet av Internet. Författarna menar vidare att man inom IT-
ismen kan urskilja vissa bärande nyckelord som t.ex; globalisering, cyberspace, flexibilitet i tid och
rum, distansarbete, nätverk, kunskaps- och informationssamhälle (ibid,s. 5ff).
 
 I nutida politiska dokument finner man stora förväntningar på informationstekniken och speciellt på
Internet, som kan ses som datoriseringens mest framträdande symbol. Dokumenten innehåller flera
osäkra uttalanden om IT, men ändå skriver man mycket tvärsäkert om teknikens möjligheter (ibid,s.
10).
 
 Inom den ekonomiska världen har data- och informationstekniken fått en framskjuten position.
Ändå har faktiskt ingen kunnat visa på att datoriseringen skapat några produktivitetsvinster för vare
sig industri eller samhälle, menar författarna. I USA har man sedan 1980-talets början ifrågasatt
datoriseringens ekonomiska lönsamhet och produktivitet och kallar detta för
”produktivitetsparadoxen”. Vissa menar att den frånvarande lönsamheten kan bero på mätproblem
vid sådana här analyser, men det anses av andra inte utgöra någon heltäckande förklaring. Den nya



22

tekniken är så omdanande att det tar tid innan människor och organisationer hinner anpassa sig till
den, vilket är svårt eftersom IT-tekniken hela tiden utvecklas och förändras. Utvecklingen och
investeringen av den nya tekniken behöver nå ett tak innan man kan utläsa några eventuella
produktivitetsvinster menar man (ibid, s 34ff).
 
 För att informationsteknikens fortsatta utveckling skall vara tryggad menar författarna att de
förväntningar och löften som omger tekniken är betydelsefulla. Det krävs ekonomiska investeringar
för att den nya tekniken skall kunna bli den förändrande kraft som utlovas. Därför omges IT av en
stark tilltro till dess utvecklande kraft och utmålas som en symbol för ekonomisk tillväxt (ibid, s
37).
 
 Författarna menar att man inom IT-ismen kan se en uppdelning av världen i de som har tillgång till
och de som inte har tillgång till informationstekniken. De nationer som inte har en utvecklad
datorisering ses som underlägsna och mindre konkurrenskraftiga. Man har också påtagit sig ett
ansvar inom IT-ismen att upplysa, omvända och utbilda ”mindre vetande” om
informationsteknikens förtjänster. Vidare menar författarna att IT-ismen styr in politiker,
människor och samhället i den riktning som krävs för att IT-iseringen skall kunna fortsätta.
Visionerna som framförs innehar ibland en överdriven tro på teknikens betydelse och möjligheter,
menar Johansson m.fl (ibid, s40f).
 
 Informationssamhället som till viss del är lika med den framtid som informationstekniken fått
symbolisera, är ett begrepp som författarna tycker används på ett alltför övergripande sätt. Det har
blivit en tankeidé inom IT-ismen som fått utgöra den enda sanna bilden av den nutida västvärlden.
Som idé har begreppet informationssamhälle varit till hjälp för att skapa förståelse för vår samtid
och för utvecklande av framtidsvisioner, men författarna menar att det endast utgör en del av ett
mer komplext nutida samhälle (ibid, s45).
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 4. SAMHÄLLETS SYN PÅ KVINNOR OCH
INFORMATIONTEKNIK.
 
 Informationsteknikens betydelse betonas i många olika sammanhang. Stora resurser satsas på
forskning, utveckling samt införande av tekniken inom olika områden. Inställningen till
informationsteknik andas en slags optimism, som om tekniken i sig är en kraft som kommer att
generera tillväxt och välfärd i samhället. I bakgrundsavsnittet av regeringens "IT-proposition"
(Regeringens proposition 1995/96:125) ges tekniken en nyckelroll i utvecklingen av det
informations- och kunskapssamhälle som vi anses befinna oss i. Propositionen säger också att detta
samhälle bör bygga på en utbredd och allmän användning av IT. Att detta inte riktigt är verklighet
ännu, uppmärksammas också. Vissa grupper står ännu utanför av olika orsaker, och att kvinnor
utgör en av dessa grupper uttrycks på olika sätt.
 

4.1 IT-kommissionen
 
 IT-kommissionen bildades den 17 mars 1994 genom initiativ från den dåvarande regeringen med
statsminister Carl Bildt i spetsen. Kommissionens uppgift skulle vara att främja en bred användning
av IT i Sverige. Ledamöter hämtades från olika områden inom samhället. Representanter från
näringslivet, utbildningssektorn samt den offentliga sektorn ingick. Statsministern blev ordförande
och utbildningsministern ansvarade för den löpande samordningen, dessutom ingick ytterligare
statsråd.
 
 Kommissionens fokus skulle vara riktat mot användarna och tillämpningarna inom
informationstekniken. Man menade att användarnas intresse och kompetens inom IT utgjorde det
största hindret för ett riktigt brett utnyttjande av informationsteknik (Vingar åt människans förmåga
1994, s 41). Dessutom ansåg man att det utgör en fara i att alla individer inte anser sig kunna eller
vilja lära sig att använda IT. Detta kan medföra vidgade kunskapsklyftor och att en ny sorts
"analfabetism" uppstår (ibid, s 31).
 
 Varför anser IT-kommissionen att det är så viktigt att användningen av informationsteknik
utvecklas? Deras motivering är att IT hjälper till att ge höjd livskvalitet för alla, samt att IT
möjliggör ett utvecklat välstånd för Sverige.  Men de poängterar att tekniken endast är ett redskap,
ett medel för att kunna förverkliga värden av individuellt och samhälleligt slag.
 
 Kommissionens uppdrag och sammansättning förändrades efter valet 1994, då regeringsmakten
övergick till socialdemokraterna. IT-kommissionen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med samma
inriktning som tidigare. Några områden skulle dock prioriteras även i fortsättningen, däribland
inriktningen på användarna. Tekniken skall vara användarvänlig. Kvinnor och män skall vara
jämspelta (IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96,s 17).
 
 "Flickors intresse för användning av IT skall särskilt stimuleras och utvecklas. Kvinnor skall kunna
utnyttja IT i minst samma utsträckning som män." (Vingar åt människans förmåga, 1994, s 9)
 
 Citatet beskriver enligt vår uppfattning flera saker. För det första tolkar vi det som att IT-
kommissionen menar att flickor och kvinnor inte har lika stort intresse av att använda
informationsteknik som pojkar och män har. För det andra så är det männens intresse och nivå på
användningen som är den ideala. Kvinnor är i behov av stöd och stimulans för att komma upp till
männens nivå på kunskaper, intresse och användning av IT.
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 Att kvinnor och informationsteknik ses som ett problemområde vad det gäller IT-användning
uttrycks även av den ombildade IT-kommissionen. I dess arbetsprogram 1995-96 poängteras under
rubriken Prioriteringar att kvinnor och män skall vara jämspelta, och under rubriken Ytterligare
områden står det att jämställdhetsaspekten och kvinnors användning av IT är en del av
kommissionens uppdrag. Detta område har hög prioritet, men kräver ytterligare faktainsamling och
analys innan de kan lämna några rekommendationer och förslag till åtgärder. (IT-kommissionens
arbetsprogram 1995, s 34)
 
 IT-kommissionens rapport Kvinnor och IT skriver i inledningsavsnittet att ett mål för regeringen
bör vara att motverka könsskillnaderna inom IT-området. Detta kan ske genom att man riktar
särskild uppmärksamhet på kvinnors intressen och möjligheter att delta i utvecklingen och
användningen av IT. (1996, s 1) Vår tolkning är att kommissionen menar att kvinnor i lägre grad än
männen använder IT, men dessutom i lägre utsträckning deltar i utveckling av informationsteknik
och att de menar att detta förhållande måste ändras.
 

4.2 Regeringen
 
 I proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av
informationsteknik, även kallad ”IT-propositionen”, uppmärksammas förhållandet kvinnor och IT.
Propositionen konstaterar att IT-användningen domineras av män, och menar att detta är en effekt
av den könsuppdelade arbetsmarknad som finns i Sverige. (Regeringens proposition 1995/96, s 4)
 
 Detta är inte ett önskvärt tillstånd enligt regeringen. Om IT görs till allas angelägenhet istället,
gagnar det inte enbart jämställdheten mellan könen, utan även Sveriges ekonomi och välfärd.
 
 Uppfattningen att kvinnor och män har olika sätt att nalka sig IT ger man också uttryck för i
propositionen. Där står: "Män är oftare intresserade av tekniken i sig, medan kvinnor mer ser till
teknikens nytta." (ibid, s 9)
 

4.3 Ungdomens IT-råd
 
 Direktiven från kommunikationsministern till Ungdomens IT-råd (UIT) var att utreda hur man skall
kunna öka barns och ungdomars IT-användning. Men slutbetänkandet från Ungdomens IT-råd
utformar sig istället till en vision om morgondagens samhälle. Enligt utredarna är det inte intressant
för ungdomar att diskutera hur IT kan införas i dagens samhälle, eftersom IT i sig kommer att
förändra samhället. (Mega-Byte 1996, s 3) Visionen handlar om glokalsamhället, där människor
bor i den småskaliga lokala miljön, men arbetar i den storskaliga globala. Verktyget som gör detta
möjligt är IT. Detta samhälle skall vara jämställt och jämlikt, men risker och problem identifieras
av utredarna.
 
 De menar att det faktum att fler män än kvinnor i dagsläget är intresserade av IT gör att det kan
finnas en risk att kvinnor inte tar till sig den nya tekniken på samma villkor som männen. Klyftor
kan skapas mellan de som snabbt anammar IT, och de som inte gör det. Inom könen kan också
klyftor skapas mellan den yngre och äldre generationen.
 
 UIT menar att klyftorna främst växer fram längs linjen nybörjare - erfaren användare. (ibid, s 90)
De anser att det inte finns någon given skillnad mellan män och kvinnor vad det gäller den mentala
beredskapen att ta till sig tekniken, utan det handlar mer om att kvinnor inte har fått den rätta
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introduktionen till tekniken och därför inte har insett vilken nytta eller glädje de kan ha av IT. (ibid,
s 64)
 
 UIT menar att skolan spelar en viktig roll för hur individens förhållningssätt till IT utformar sig. Ju
tidigare barnen kommer i kontakt med IT desto mer naturligt blir det för både flickor och pojkar.
"Erfarenheterna visar att intresset för IT inte skiljer mellan flickor och pojkar när grupperna
introduceras till den nya tekniken samtidigt." (ibid, s 91)
 Man bör inte ha separata grupper för könen i samband med IT-utbildning. UIT anser att det är en
myt att inlärningen skulle bli bättre för kvinnor på detta sätt. Istället bör man inrikta sig på vilka
intressen individerna har och genom dessa påvisa på teknikens möjligheter.  Då stimuleras intresset
för IT när man finner den egna nyttan med tekniken. (ibid, s 91f)
 

4.4 Kulturnät Sverige
 
 En utredning tillsattes i slutet av oktober 1995 för att utarbeta en strategi för användning av
informationsteknik vid myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Utredningen skulle även
lämna förslag till uppbyggnad av ett gemensamt digitalt nätverk för kulturen i Sverige. (IT i
Kulturens tjänst 1997, s 31) Utredningsgruppen fick namnet Kulturnät Sverige (KS).
 
 Målsättning för utredningen var att öka människors tillgång till kultur med hjälp av
informationsteknik. I direktiven för utredningen uppmärksammas användarna genom att man
uttalar målsättningen att befolkningen inte får delas upp i ett informationstekniskt A- och B-lag.
Utredarna menar dock att ett flertal studier och undersökningar visar att detta redan är ett faktum.
Sveriges befolkning är uppdelad i två grupper; de som har, respektive inte har, tillgång till datorer.
(ibid, s 119)
 
 Utredarna menar att de första användarna av IT har varit relativt välavlönade, högutbildade,
teknikintresserade, unga och påfallande ofta män. Kvinnor har tillgång till ny teknik i mindre
utsträckning än män. (ibid, s 120) De påtalar dock att flera undersökningar har visat att enbart en
tredjedel av Internetanvändarna är kvinnor, medan tillgången till Internet inte skiljer sig nämnvärt
mellan könen, 23% kvinnor och 28% män (undersökt hösten -96). Skillnaden i användning
förklarar de med att många menar att Internet inte innehållit så mycket information inom de
ämnesområden som traditionellt sett intresserar kvinnor. Utredarna funderar på om möjligen
digitaliseringen av kulturen kan vara en källa till förändring. "Kulturyttringar brukar anses
intressera kvinnor i större utsträckning än män, och kanske kan de digitala kulturyttringarna locka
fler kvinnor än män". (ibid, s 121)
 
 I utredningen uppmärksammas att kön, ålder och utbildning är faktorer som kan medföra skillnader
i möjligheten att använda informationsteknik. De gör ingen rangordning dem emellan. De menar att
av tradition är kvinnor inte i lika hög som män intresserade av teknik i sig, utan kvinnor är snarare
intresserade av de praktiska tillämpningar som tekniken kan erbjuda. Män kommer oftare i kontakt
med teknik under både utbildningar och i sin yrkesverksamhet. Detta är enligt utredningen ett
resultat av den traditionellt könsuppdelade arbetsmarknaden. (ibid, s 121). En möjlighet att
motverka könsskillnaderna i IT-användning kan vara att anordna utbildningar i datorteknik och
Internet för enbart kvinnor eller flickor, menar utredarna. (ibid, s 250)
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4.5 Sammanfattning
 
 IT-användningen i samhället skall vara allmänt utbredd. Detta är en målsättning för IT-
kommissionen och regeringen. Men än så länge är detta inte verklighet. Det finns skillnader i IT-
användning mellan olika grupper, t ex mellan män och kvinnor, konstaterar de.
 
 Att kvinnor inte använder IT i samma utsträckning som män uttrycks i samtliga publikationer.
Endast KS pekar på att skillnader finns mellan könen när det gäller  tillgång till tekniken. De andra
fokuserar mer på kvinnors lägre grad av intresse för tekniken.
 
 Förklaringen på detta förhållande ges på lite olika sätt i publikationerna. Regeringen och KS menar
att en orsak är den traditionellt könsuppdelade arbetsmarknad som finns i Sverige. Detta leder till
att män i högre utsträckning kommer i kontakt med tekniken både under sin utbildning och
yrkesverksamhet. De uttrycker också uppfattningen att könen har olika förhållningssätt till IT,
kvinnor är mer intresserade av den praktiska tillämpningen, medan män är mer intresserade av
tekniken i sig själv.
 
 Män och kvinnor har skilda intresseområden, detta leder till att kvinnor inte använder IT i samma
utsträckning, menar UIT och KS. UIT ger dessutom en annan förklaring till skillnaden i IT-
användning:  Kvinnor har inte fått den rätta introduktionen till informationsteknik, och har därför
inte insett vilken glädje och nytta de kan ha av IT.
 
 Att det är ett problem att kvinnor inte är lika intresserade av IT, eller använder det i samma
utsträckning som män gör, verkar vara en uppfattning hos samtliga.  IT-kommissionen menar att
kvinnor behöver stöd och stimulans för att komma upp i samma nivå som männen. KS menar att en
möjlighet för att motverka könsskillnaderna kan vara kurser i datorteknik och Internet för enbart
kvinnor. Mer kultur på Internet kan också vara ett sätt att stimulera kvinnors intresse för IT, enligt
KS.
 
 UIT tycker att man bör inrikta sig på individens intressen och utifrån dem påvisa teknikens
möjligheter. Detta leder till att individen upptäcker teknikens glädje och nytta. UIT menar att
skolan spelar en viktig roll för individens förhållningssätt till IT. Ju tidigare barn kommer i kontakt
med IT desto naturligare blir det för både pojkar och flickor. Däremot vänder de sig emot idén att
IT-kurser för enbart kvinnliga deltagare skulle leda till någon förändring.
 
 



27

 5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE
FORSKNING

5.1 Genusperspektiv på uppsatsen.
 
 Perspektivforskning innebär att man studerar en situation eller ett område med perspektivets
målgrupp i fokus. Målgruppen kan t ex vara olika samhällsklasser, åldersgrupper, etniska grupper,
kvinnor eller män. Grunden för denna typ av studier är att forskaren vill hävda målgruppens
intressen. Ofta utifrån en övertygelse att det gagnar mångfalden i samhället. (Ryd 1996, s 7)
 
 Varför välja ett genusperspektiv på vår uppsats? Frågan är givetvis berättigad och vi skall försöka
besvara den. Att vi valde gruppen kvinnor och inte gruppen män kan delvis bero på att vi är
kvinnor själva, och vi antar att därmed är vår förmåga till förståelse av undersökningsgruppen
bättre än om vår undersökningsgrupp är män. Våra sinsemelllan olikartade uppfattningar och
erfarenheter kring informationsteknik och datorer gör det än mer spännande att inrikta sig på
kvinnor.
 
 En undersökning av båda kön kan lätt leda till för snabba generaliseringar och förenklingar av
resultatet . Vi anser det mer spännande att istället inrikta oss på att hitta den variation eller likhet
som finns i olika kvinnors uppfattningar och upplevelser av informationsteknik.
 
 Genusperspektivet bygger också på kunskap om att män och kvinnor under hela sitt liv möter olika
slags erfarenheter och upplevelser. Detta faktum kan ofta konstateras genom att gruppen kvinnor i
många sammanhang statistiskt kan åtskiljas från gruppen män. (ibid, s 8)
 
 Vår målgrupp är således kvinnor, men inte kvinnor i största allmänhet utan ett antal kvinnliga
högskolestudenter. De befinner sig i olika studiemiljöer, och har varierande ämnesinriktning på
studierna. En grupp studerar vid tekniska utbildningar där antalet manliga studenter vida överstiger
det kvinnliga. Läsåret 1993/94 var andelen kvinnor bland nybörjarna 20% på utbildningar som
leder till civilingenjörsexamen. (Utbildningsstatistisk årsbok 1995, s 285) Den andra gruppen
kvinnor studerar juridik på programmet för juris kandidatexamen. Där var andelen kvinnor 53%
bland nybörjarna läsåret 1993/94. (ibid)

5.2 Kvinnoforskning - Genusforskning - Feministisk forskning
 
 Kvinnoforskning är ett relativt nytt forskningsområde som började utvecklas i Sverige på 1970-
talet. (Mörtberg, 1996, s 9) I inledningsskedet användes uttrycket kvinnoforskning till stor del p g a
att denna gren inom forskningen tillkom efter att kvinnorörelsen påvisade avsaknaden på kvinnor
både som forskare och som objekt för forskning. (Sundin & Berner, 1996, s 9)
 
 Inom en mängd områden uppmärksammades att forskningsresultaten endast byggde på mäns
erfarenheter och förhållanden. Exempelvis inom litteraturvetenskapen saknades de kvinnliga
författarna. Inom den medicinska forskningen utfördes undersökningar enbart med män som
forskningsobjekt, medan resultaten däremot användes som underlag för rekommendationer
gällande båda könen. (Hovelius 1996,  s 23)
 
 Ett stort arbete inleddes med att "lägga till" kvinnorna inom forskningen. Denna "tilläggsforskning"
visade sig inte vara tillräcklig för att förklara eller förändra ojämlikheten mellan könen.
Inriktningen på forskningen förändrades successivt genom att begreppet kön inte längre sågs som



28

något enkelt och entydigt. Att vara man/kvinna eller vad som anses som manligt/kvinnligt insåg
man inte vara något fast eller bestående, utan istället något som kan variera över tid, plats och klass.
(Sundin & Berner, 1996, s 9)
 
 Gayle Rubin introducerade begreppsparet sex/gender på 70-talet för att beteckna en skillnad på det
biologiska könet och det socialt skapade. På svenska blir översättningen av gender genus, vilket
innebär en beteckning på det socialt och kulturellt skapade könet, till skillnad mot det biologiska.
Problematisering av kön/genus begreppet medförde att benämningen på forskningsinriktningen
gled över till att i fortsättningen bli genusforskning.
 
 Teoretiserandet kring genusbegreppet medförde flera viktiga konsekvenser. Liksom begreppen
kvinna och kvinnligt är socialt konstruerade är män och manligt detsamma. Detta innebar att
forskningsområdet utvidgades till att även omfatta gruppen män. (Sundin & Berner, 1996, s 9)
 
 Ett ytterligare begreppsskifte inom forskningsområdet blev tydligt, när fokus lades på
maktförhållandet mellan könen.  Kvinnornas utelämnande inom forskningen sågs som ett uttryck
för rådande maktförhållande i ett samhälle, där mannen och hans behov, erfarenheter och intressen
utgör normen för vad som är allmängiltigt och normalt, och som dessutom är högre värderat än
något som räknas som tillhörande en kvinna eller anses som kvinnligt. (ibid)
 
 Feminismens ståndpunkt att könen har lika värde och att de därmed skall ha lika rättigheter
utvecklar genusforskningen mot att kallas feministisk forskning.

5.3 Kön och genus.
 
 Påståendet att: Hon är en kvinna och han är en man kan tyckas vara en enkel och oproblematisk
utsaga. Det vet väl alla och envar vad/hur en kvinna eller man är? Mänskligheten är indelad i två
kön: kvinnor och män, svårare så är det inte.
 
 Men vad grundar vi egentligen denna föreställning på? Kanske de yttre, för ögat synliga
skillnaderna som ger den första uppdelningen i två kategorier. Men sedan? Fortsätter vi inte helt
automatiskt och omedvetet att tilldela dessa två personer olika egenskaper, intressen och
personligheter som oftast står i ett motsatsförhållande till varandra. Hur gör vi egentligen? Letar vi i
första hand efter olikheter dem emellan, eller väljer vi att se likheten?
 
 5.3.1 Likhet och olikhet.
 
 Teorier om människans grundläggande likhet eller olikhet har uråldriga rötter, och det är kanske
där man måste börja för att nysta kring teorier om genus. En stor del av det västerländska tänkandet
kring könen har vi ärvt från antikens filosofer. Enligt både Platon och Aristoteles var kvinnor inte
människor i lika hög grad som männen. Kvinnor var undermänniskor eller ”misslyckade män”.
Mannen förhåller sig till kvinnan som form till materia. Män är mänskliga varelser som kommer
närmre normen för vad den fullt utvecklade människan är än vad kvinnor gör. (Holm 1993, s 38)
 
 Genieve Lloyd menar att filosofer från och med antiken skapar en ”rationell” sfär dit intellektet kan
fly undan det partikulära och sensuella, och urskiljer där en tanketradition som säger att kvinnor är
mindre rationella än män. Kvinnlighet associerades med det som förnuftet antas lämna bakom sig.
Denna symbolism fortsätter efter antiken i senare tänkares idéer om förnuftet. (enl Holm 1993, s
38f)
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 Descartes ansåg att förnuft snarare är en färdighet än ett drag i människans natur. Men kvinnor får
problem att använda sitt förnuft p g a sitt ansvar för den zon där kropp och själ beblandas. Den
förnuftiga måste överskrida känslor och sinnlighet för att kunna nå sann kunskap om världen.
Därför blir kvinnans uppgift istället att göra det möjligt för mannen att kunna använda sina
intellektuella förmågor. Kvinnans ansvar blir att i hemmet skapa en lugn och harmonisk livssfär för
mannen. (ibid, s 40)
 
 Kvinnor kommer hädanefter att associeras med ett specifikt annorlunda intellekt som kompletterar
det maskulina. Rousseau, en av upplysningstidens filosofer, menar att kvinnan fulländas som
människa i sin närapå absoluta olikhet gentemot mannen. Hon symboliserar efterlängtad närhet till
naturen, det förlorade paradis som hon egentligen aldrig har lämnat. Hon blir en naturvarelse som
kompletterar kulturvarelsen mannen. (ibid, s 41)
 
 5.3.2 Essentialism och konstruktivism
 
 Den feministiska teoribildningen kan indelas i två huvudriktningar: konstruktivism och
essentialism. Den essentialistiska ståndpunkten är att människan föds olika, tillhörande två kön.
Könen har skilda biologiska funktioner och dessa leder i sin tur till skilda sociala funktioner.
Kvinna och man utgör två skilda ”naturer” och därför har de skilda egenskaper, utför olika sysslor,
har olika intressen osv. Dessa två ”naturer” står i ett komplementärt förhållande till varandra. Alltså
det en kvinna gör och är, det gör och är inte en man. Könens egenskaper och sysslor blir alltså
avskilda och uteslutande från varandra. Könens ”natur” är fast och oföränderlig, och är alltså inte
möjlig att påverka. Det är ”Naturen” som har bestämt denna ordning. Alltså: Vi är kvinna eller
man. (ibid, s 34ff)
 
 Konstruktivismens utgångspunkt är istället att könet är en skapad kulturell konstruktion. Självklart
föds vi i två olika biologiska kön, men samtidigt föds vi in i ett samhälle fyllt av idéer, värderingar
och föreställningar kring könen. Dessa värderingar och symboliska föreställningar som råder i
samhället formar och skapar människan till kvinna eller man. I grunden är vi lika, men hur vår
”kvinnlighet” respektive ”manlighet” tar sig i uttryck varierar beroende på vilken tid vi lever i,
vilken plats vi befinner oss på, hur kulturen ser ut där, samt vilken samhällsklass vi tillhör. Könet är
enligt konstruktivisterna ingen fast och oföränderlig ”naturlig” essens, utan en i allra högsta grad
påverkbar och varierande konstruktion. Alltså: Vi blir kvinna eller man. (ibid)
 
 Konstruktivismen kan i sin tur indelas i två huvudriktningar. Gynocentrisk feminism och
humanistisk feminism. Båda ser olikheterna hos könen som socialt konstruerade, men de intar olika
strategiska vägar. Den humanistiska feminismen har likheten som strategi, medan gynocentrismen
har olikheten.
 
 Genomslaget för uppfattningen om könets kulturella konstruktion skapade behov för ett nytt
begrepp inom teoribildningen. Detta begrepp blir genus. Ordet genus kommer från grammatiken
där det står för slag, sort: han, hon, den eller det. Genom användning av begreppet genus visar man
på det komplicerade faktum att människor ”görs” till sitt kön, och att det således inte är det
biologiska könet som bestämmer den sociala positionen eller vårt sätt att vara och tänka (Hirdman
1992, s 18). Maud Eduards menar att begreppet genus blir nödvändigt för att ”--- lösgöra tänkande
kring relationen mellan könen från biologins tunga hand---” och hon fortsätter ”---det är den sociala
ordningen snarare än den genetiska koden som gör oss till ”riktiga” kvinnor och män.---” (1995, s
61)
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 Begreppsparet kön/genus är ett uttryck för två skilda aspekter där kön representerar biologin,
medan genus står för den sociala och kulturella aspekten. Det biologiska könet ses antingen som ett
okomplicerat givet faktum, människan har två kön, eller som någonting som är så dolt av, eller
påverkat av kulturella föreställningar att vi inte kan uttala oss om dess betydelse. Genus blir då
fokus för undersökningen som en historiskt betingad och därför föränderlig konstruktion.
Utgångspunkten är att det finns en skillnad mellan könen, den uppenbara för ögat synliga, men att
den samhälleliga könsskillnad som vi upplever är resultatet av det symboliska värde vi tillskriver
den biologiska skillnaden. (Lindén & Milles 1995, s 17)

5.4 Genussystemet
 
 Kvinnohistorikern Yvonne Hirdman försöker förklara förhållandet mellan könen i samhället genom
en teori hon kallar genussystemet. Hon menar att trots att formerna för ”kvinna” och ”man”  tydligt
varierar i historien så bildar ändå genusformerna i samhällen ett mönster som är lätt att känna igen.
Det är vad hon kallar för genussystemets två principer. Män och kvinnor ska hållas isär, dvs inte
göra samma saker, kanske inte ens vara på samma platser, och inte heller få vara på samma sätt,
dvs ha liknande egenskaper. Pojkar får inte gråta, och flickor får inte vara argsinta - ett exempel på
ett sådant isärhållande genustänkande. Det är mannen som uppfattas som alltings mått, som normen
för det som är det mänskliga. Det är dessa två principer eller ”krafter” som sammantagna skapar
kvinnors underordning. (1992, s 19)
 
 Genussystemet är en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning menar Hirdman är
förutsättningen för andra sociala ordningar i samhället. Ordningen av människor i genus har blivit
basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna. Verkar genom två bärande principer
eller lagar. Den första principen är dikotomin, dvs isärhållandets tabu : manligt och kvinnligt bör
inte blandas. Den andra principen är hierarkin : Etablerandet av det manliga som norm. Det är män
som är människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.
 
 Isärhållandets lag finns överallt. Den strukturerar sysslor, platser och egenskaper. Både av psykisk
och fysisk ordning. Grunduttrycket för denna princip finns i arbetsfördelningen mellan könen och i
föreställningar om det ”manliga” och det ”kvinnliga”.
 
 Upprätthållandet av denna ordning sker genom genuskontrakt. Hirdman menar att i varje samhälle
och i varje tid finns ett slags ”kontrakt” mellan könen. Detta kontrakt kan ses som både symboliskt
och konkret. Kontrakten kan ses som både tydliga och omedvetna föreskrifter om hur könens
förhållanden ska se ut. Det verkar på flera nivåer. I våra föreställningar om hur relationen mellan
man och kvinna bör vara, vilka redskap som hör till vem, i kärleken - vem skall förföra vem, i
språket - hur skall de prata, vilka ord får de använda, samt i gestalten eller den yttre formen - vilka
kläder är tillåtna, hårlängd etc. Dessa genuskontrakt förs över och ärvs mellan generationerna.
Modern och fadern för över innehållet i genuskontrakten till sina barn, som i sin tur för dem vidare
till sina barn. Genuskontraktens innehåll varierar inom olika klasser, samhällen och över tid. Men
Hirdman menar att de ändå är förvånansvärt stabila till sitt innehåll. (1988, s49ff )
 

5.5 Genus och teknik
 
 Vad är egentligen teknik, eller rättare sagt hur definierar vi teknik och genus? I vardagslag antar vi
att begreppet teknik ger de flesta personer associationer till något som har att göra med maskiner
eller apparater som t ex bilar, datorer eller videor. Arbetar du inom ett tekniskt yrke återfinns du t
ex på en bilverkstad, en industri, ett bygge eller inom databranschen. Studerar du på en teknisk
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utbildning heter den ofta något som börjar med orden : fordon, maskin, el, data, bygg, rymd etc.
Tänker man sedan vidare på hur teknisk kompetens och kunnande värderas i samhället så vågar vi
nog påstå att besitter du denna kompetens, eller detta kunnande värderas du högt i vårt samhälle.
Det syns både i lönekuvertet samt i hur du bemöts statusmässigt av din omgivning. Flyttar vi
slutligen fokus till vem, eller vilka som befolkar ”teknikens värld” så finner vi övervägande män.
Finns det några kvinnor där så anses de nog vara ovanliga, avvikare samt undantag från regeln.
Vilken regel? Regeln om tekniken som ett manligt domän. Den närmast regelmässiga föreställning
om att män av ”naturen” är mer tekniskt lagda och intresserade. Kvinnor däremot är av ”naturen”
rädda för teknik, eller olämpliga för den typen av intresse/syssla. Det verkar som det redan är
förutbestämt vilken relation till teknik du kommer att få/eller har p g a vilket kön du tillhör.
Teknikens definition tenderar att få manliga förtecken. Att utföra traditionellt sett manliga sysslor
som t ex meka med bilen, laga stereon, koppla ihop datorn, snickra på huset är teknik i dess rätta
bemärkelse. Däremot att sy en klänning på symaskinen, sticka en tröja med stickmaskinen eller
baka bröd med hushållsassisten som traditionellt sett är kvinnliga sysslor, de anses inte vara
tekniska uppgifter.
 
 Cynthia Cockburn, en förgrundsgestalt inom den internationella genus- och teknikforskningen,
visar exempel på denna föreställning i en av henne utförd undersökning i Storbritannien (1996, s
23). Där används termen "brunvaror" för att beteckna TV-, video-, stereo- och kamerautrustning,
medan "vitvaror" är benämningen på hushållsmaskiner som exempelvis spisar, tvättmaskiner,
kylskåp eller frysar. Konstruktörerna av "brunvaror" på ett företag uttalade uppfattningen att detta
var toppmodern högteknologi, och den innebar utmaningar för dem som konstruktörer. Medan
däremot "vitvarorna" var exempel på ointressant och enkel teknologi, enligt dem. Detta rör sig
enligt Cockburn om ett könsbestämt fenomen. "Vitvarorna" associeras med konsumtion i hemmet,
kvinnornas sfär. Därmed förknippas de med kvinnliga användare, och det i sin tur ger denna
teknologi ett lägre värde (ibid).
 
 Uppfattningen om hemmet och hushållet som relativt icke-tekniska ingår i ett betydelsemönster där
den husliga sfären värderas lägre. Cockburn menar att det beror på att hemmets sfär associeras med
det kvinnliga och det privata. Dessa ingår i dikotomierna kvinnligt/manligt, privat/offentligt och där
värderas det manliga och det offentliga högst. (ibid, s 20)
 
 Själva ordet teknik är enligt Nationalencyklopedin (NE) en sammanfattande benämning på alla
människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. I NE:s
ordbok ges två olika betydelser. Teknik kan antingen betyda:
 
 1) system av avancerade produktions- och utvinningsmetoder som i hög grad bygger på
omvandling och utnyttjande av naturens energiresurser och i mindre grad på fysisk mänsklig kraft.
 
 2) (ändamålsenlig) praktiskt tillvägagångssätt vid utövandet av något ; ofta om det
erfarenhetsmässigt bästa tillvägagångssättet.
 
 Till båda definitionerna finns betydelsenyanser. I det första fallet menar NE:s ordbok att teknik kan
sättas i ett motsatsförhållande till det mänskliga eller naturliga. Tekniken kan alltså anses vara
onaturlig och människofientlig, eller man kan som människa vara teknikfientlig. Om det är en
kvinnlig egenskap att stå närmare naturen än mannen, så innebär ju detta att möjligheten att vara
positivt inställd till teknik är omöjligt, eller m a o konsekvensen blir att man är okvinnlig.
 
 Lisbet Van Zoonen skriver i sin artikel Feminist Theory and Information Technology att
ekofeminister, eller översatt till svenska - särartsfeminster -har den grundläggande inställningen att
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kvinnor står närmare naturen än män, och att teknik är männens exploaterande och rovdrift på
naturen och i förlängningen också kvinnan. Då uppstår ett motsatsförhållande mellan å ena sidan
män/teknik och å andra sidan kvinnor/natur. Alltså blir en positiv inställning till teknik omöjlig för
kvinnor eftersom denna skulle gå rakt emot kvinnans väsen. (1992, s 15f)
 
 I det andra fallet blir betydelsenyansen att teknik kan stå i ett motsatsförhållande till en djupare
förståelse eller känsla. Ett exempel ges i NE:s ordbok: ”Pianospel är inte bara en fråga om teknik.”
Om man associerar teknik med en brist på känslighet och djupare förståelse leder det också till
konsekvensen att teknik är ett uteslutande av kvinnlighet. Den kvinnliga identiteten associeras
traditionellt med egenskaper som känslighet, lyhördhet och intuition. Att vara teknisk kan ju då inte
vara önskvärt för en kvinna, om det innebär att man då är okänslig och saknar djupare förståelse.
Detta innebär ju en brist på kvinnliga egenskaper, alltså kvinnan skulle vara okvinnlig om var
teknisk.
 
 Sherry Turkle menar att intresse och kunnighet inom teknik kan ställa till problem för den
kvinnliga identiteten . Hon genomförde en studie av ett antal kvinnliga studenter vid den
datavetenskapliga linjen på MIT. Kvinnorna i studien tog avstånd från de manliga kurskamraternas
sätt att hantera datorn och deras fascination av själva tekniken. De kvinnliga studenterna avvisade
männens, i kvinnornas tycke, intima relation till datorn. Kvinnorna  poängterade att de endast såg
på datorn som ett verktyg. Detta menar Turkle har sin grund i att flickor under uppväxten definierar
sin identitet genom att fokusera på mänskliga relationer. Det är på det sociala samspelets plan som
flickor uppmuntras att utveckla sina färdigheter och sin identitet. Kvinnors icke-relation till datorn
menar Turkle är ett sätt att definiera sin kvinnliga identitet. Kvinnor som förkastar datorer hävdar
något om sig själva som kvinnor : det är ett sätt att säga att det inte är passande att ha en nära
relation till en maskin. (1988, s 50)
 
 Turkle anser att datorn är en kulturell och personlig symbol för vad som inte ingår i en feminin
identitet. Detta beror enligt henne inte på att datorn, eller att tekniken i sig själv är manlig eller
kvinnlig, däremot att kulturen som omger datorn långt ifrån är genusneutral. Hon menar att det
ingår i en kvinnlig subkultur att ta avstånd från datorkulturen. (1988, s 41ff)
 
 Teknik kan inte ses som ett fristående fenomen i samhället, utan förstås bäst i ett historiskt,
kulturellt och socialt sammanhang. TEKNOLOGER och deras användningsområden formas av det
samhälle, den tid och den kultur de används inom, samt i sista hand även av användaren som
individ. (Kamjou 1998, s 264). Om den gällande kvinnliga identiteten innebär att det saknas
möjlighet att vara positiv till teknik och olika tekniska tillämpningar så skapar ju detta problem för
den enskilda kvinnan i vårt teknologiska samhälle. Vilken strategi skall hon ha inför tekniken? Kan
hon vara intresserad eller endast avvisande eller accepterande?
 
 Svårigheter kan även finnas på ett annat plan. Vilket förhållningssätt, eller vilken användning av
tekniken värderas som det ”bästa”? Går vi till informationsteknikens område, verkar männens
användning vara den ideala, både till kvantitet och kvalitet. I ett antal statliga utredningar kring
datoranvändning och kön poängteras att kvinnor och flickor skall uppmuntras, stimuleras etc. att
komma upp i männens användning. (se kap. 4.) Detta anser vi ger klara indikationer på var normen
för förhållningssätt och användning ligger.
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5.6 Genus och informationsteknik
 
 5.6.1 Datorkulturen
 
 Jörgen Nissen menar att orsakerna till att datorkulturen utvecklades till ett manligt område beror på
kulturella och historiska faktorer och inte på könspsykologiska skillnader. Han tycker att det
egentligen inte finns något i datatekniken i sig som attraherar män mer än kvinnor. Förklaringen att
datorer likställs med teknik och därför är ett manligt område tycks enligt Nissen alltför enkel.
Egentligen är datortekniken en ny form av teknik och innefattar egenskaper som borde attrahera
kvinnor. Den nya tekniken är varken bullrig, smutsig, tung eller farlig vilket brukar förknippas med
den traditionella manliga, tekniska sfären. Därför borde, enligt Nissen, datatekniken kunna bryta
med det vanliga genusmönstret, men gör inte det. Varför inte? (1996, s 143). Nissen förklarar detta
med att enligt Wajcman sammankopplas datatekniken till den typen av manlighet som
kännetecknas av professionell kalkylativ rationalitet, ”the ruling-class men” i motsats till ”the
working-class men” där manlighet förknippas med fysisk styrka och praktiskt mekaniskt handlag
(Wajcman, 1991, s 144). Nissen poängterar också att det naturligtvis i praktiken inte bara är män
som ägnar sig åt datorer. Kvinnorna utgör en stor användargrupp, och vissa har framstående
positioner, men deras användning är inte, menar Nissen, lika synlig som männens. Det är  pojkarna
och männen som dominerar i skolornas datasalar, i databutikerna, i dataklubbarna och de är även i
majoritet när det gäller användning av dataspel (1996, s 147).
 
 5.6.2 Hackerkulturen
 
 Nissen vill slå hål på den ensidiga, närmast mytiska, seglivade bild som massmedia skapat runt
hackers. Hackerkulturen uppstod i slutet av 1950-talet men det var först i slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet som den fick massmedial uppmärksamhet. Nissen menar att det finns tre
typiska drag som finns med i den massmediala bilden av hackern. Det är hackern som social
enstöring, tekniskt geni och databrottsling. Man menar att tekniken förleder pojkarna att sitta
framför datorn i stället för att umgås med människor. Teknikens fängslande förmåga anses bestå i
dess interaktiva karaktär samt dess kombination av komplexitet och att vara regelstyrd.
Utmaningen ligger i att överträffa datorn, att göra det omöjliga eller något helt nytt.  Nissen
försöker nyansera denna bild. Att hackern ingår i en slags delkultur visar ju i sig att han inte
befinner sig i ett socialt vakum och denna delkultur är inte heller opåverkad av det omgivande
samhället. Dessutom har de dataintresserade mycket kontakt med varandra genom telefon,
sammankomster, personliga möten och tidningar. Datakommunikation är något som hackers tidigt
använde sig av, men Nissen ser det mer som något som berikat de dataintresserade pojkarnas
möjlighet att kommunicera än att det inneburit minskad personlig kontakt med människor. Bilden
av hackern som ett tekniskt geni kan härledas till de dataintrång som förekommit. Nissen menar att
sådan brottslighet inte hör till vanligheterna inom hackerkulturen och att deras påstådda genialitet
kan förklaras med att de helt enkelt har stor förtrogenhet inom området (1998, s 29ff).
 
 Man kan följa hackerkulturens utveckling i tre generationer. Den första generationen var manliga
studenter på Massachusetts Institute of Technology, på den amerikanska östkusten, som i slutet av
1950-talet började intressera sig för datatekniken. De utvecklade en egen etik, ”The Hacker Ethic”.
Datorer skulle vara något roligt och det skulle finnas ett fritt tillträde till dem, alla skulle ha rätt och
möjlighet att använda och utveckla dem. Andra generationen hackers uppstod på USA:s västkust
vid Berkeley på 1970-talet. Manliga unga dataingenjörer och datastudenter bidrog här till
utvecklingen av de första mikrodatorerna, alltså hem- och persondatorerna. Hackeretiken
utvecklades till att innefatta att all information skulle vara fri och att datatekniken skulle
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avmystifieras. Under 1980-talets början uppstod den tredje generationens hackers som sträcker sig
fram till vår tid. Den förknippas med de dataspelsföretag som då växte fram. Dessa företag var
utpräglat manliga miljöer. Rent kommersiellt blev dataspelen det första stora användningsområdet,
de flesta konstruktörer och användare var män. Men först och främst förknippas den tredje
generationen med dem som skaffade sig persondatorer. I slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet finner man hackers bland dem som använde datorerna för kommunikation via modem och
telefonnät (Nissen 1996, s 149f).
 
 Nissen skriver att svenska datorintresserade pojkar formar ett eget nätverk samtidigt som de ingår i
ett nationellt sådant. Man har olika samlingspunkter och informationskanaler. Det finns många
tidskrifter för dataintresserade och många kommunicerar via Internet och Bulletin Board Systems,
där man kan delta i olika debatter, vilket kan liknas vid en  elektronisk anslagstavla. Nissen har
gjort en analys av innehållet i texterna, vilka främst handlade om datateknik och programmering
samt ”vardagligt struntprat”. Datorsalar på grund- och gymnasieskolor utgör också en naturlig
träffpunkt för dataintresserade pojkar. Det finns även nationella klubbar som är bundna till ett
bestämt datormärke, vilkas huvudsyfte är att få kontakt med andra användare av samma slags dator
samt att kunna utväxla program och erfarenheter (ibid, s 150ff).
 
 Det typiska manliga förhållningssättet att vara intresserad av datatekniken i sig utvecklades alltså
inom denna kulturs framväxt av män för män, vilket enligt Nissen är förklaringen till att den anses
vara ett manligt område. Manliga forskare utvecklade datorerna som senare fördes ut i samhället av
manliga studenter. De första dataföretagen startades i anslutning till de tekniska högskolorna av
manliga forskare och studenter. Datorklubbar har dominerats av män och datortidskrifter vänder sig
helt tydligt till manliga läsare, de återfinns på tidningshyllorna bland övriga tidningar som vänder
sig till män. När datorer introducerades i svenska skolor ansågs det som en uppgift för lärare i
naturvetenskap och matematik.
 
 Typiskt manliga termer och förtecken har successivt kommit att ingå i hackerkulturen, som rör sig
med en traditionellt sett abstrakt form av teknik. Man programmerar på gränsen till sin förmåga och
prövar teknikens gränser. Man besegrar dataprogram och överskrider gränsen för datorns
minnesförmåga. Det finns också gott om interna hjältar inom hackerkulturen. Först ansågs hackern
som en tönt, men eftersom konstruktionen av manlighet är föränderlig anses behärskande av
datatekniken nu ingå i en manlighetsnorm (ibid, s 153ff).
 
 5.6.3 Dataspel
 
 Dataspelen vidgar tidigt klyftan mellan könen, detta sker enligt Francis Grundy på tre olika sätt;
spelens innehåll, den nivå av självförtroende med vilket man närmar sig dataspelen och det sociala
sammanhang i vilket man spelar.
 
 De flesta dataspel som finns på marknaden är utformade för att attrahera pojkar, de är ofta
destruktiva, de handlar ofta om krig och om att skjuta och slåss, eller så är de inriktade mot
 andra pojkorienterade områden. Det här är ingenting som attraherar flickor som hellre ägnar sig åt
mer stillsamma lekar. Pojkarna får snart ett försprång och bygger upp ett självförtroende när det
gäller att handskas med dataspel medan flickorna halkar efter. I en undersökning av amerikanska
ungdomars förhållningssätt till dataspel visade sig pojkarna mer benägna att testa gränserna.
Flickorna var mer försiktiga och undvek att ta risker (Grundy, 1996, s 14f).
 
 Det sociala sammanhanget som kan liknas vid en fantasivärld av dödande och förstörelse som  är
rakt motsatt flickornas värld. De utformar sin identitet i nära förhållanden och genom att bry sig om
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andra (Miller se Grundy, 1996, s18). Detta leder till att flickor missar en del av den förberedande
inlärningsprocessen inför kontakten med datorvärlden (Grundy 1996, s19).
 

5.7 Datorförbehållsamhet - finns det ett kvinnligt förhållningssätt till datorer ?
 
 Sherry Turkle, har sedan 1976 studerat människors förhållningssätt till datorer och de sociala
kulturer som växt fram runtomkring datorn. Hon menar att datorn i sig inte har någon inneboende
könstillhörighet, medan datorkulturens framväxt däremot inte varit könsneutral, utan har utvecklats
till ett område med manliga förtecken. Turkle skiljer mellan computerphobia, datorfobi, som
kännetecknas av rädsla och panikkänslor inför datorn och computer reticence,
datorförbehållsamhet, ett förhållningssätt där datorn står som en kulturell och personlig symbol för
något som en kvinna inte vill identifiera sig med. Turkle ser datorfobi som ett övergående tillstånd,
en attityd som håller på att luckras upp, medan datorförbehållsamhet sitter på ett djupare
psykologiskt plan (1988, s 41).
 
 Den sociala värld som förekommer runtomkring datorn består bl a av hackers, dataexperter, vilka
dominerar området. Dessa hackers som mestadels är unga män, står i ett nära intimt förhållande till
datorn. Att förhållandet kan bli så intimt förklarar Tukle med att datorn är en maskin som det är lätt
att projicera mänskliga karaktärsdrag på, den erbjuder ett interaktivt samarbete. Dessa unga
dataexperters relation till datorn kännetecknas av psykologiska risktaganden och utmaningar, man
testar gränserna för sin förmåga, vilket anses vara ett typiskt manligt förhållningssätt.
 
 Män har en större benägenhet än kvinnor att vända sig till tingens värld och formella system som
en ersättning för djupare relationer med människor, vilka inte är lika förutsägbara som en maskin.
Datorvärlden kan därför ses som något tryggt och säkert och kan verka speciellt lockande under
tonårstiden då man utsätts för nya sociala krav.
 
 Kvinnor tar avstånd ifrån det här förhållningssättet till datorer, vilket innebär att sätta en maskin, i
detta fall en dator, på en central plats i livet och att föredra den framför mänskliga kontakter. I deras
ögon verkar hackern besatt och känslokall och datorn ses som något destruktivt.Turkle menar
således att kvinnor inte vill få alltför intima, personliga känslor inför datorn, på grund av vad den
symboliserar. Därför, säger hon, utvecklar kvinnor en attityd, där de ser på datorn som "just a tool",
bara ett verktyg. Detta är enligt Turkle ett slags psykologiskt försvar, ett sätt att visa att det inte är
godtagbart för en kvinna att ha ett nära förhållande till en maskin (ibid, s 42ff).
 
Turkle menar vidare att datorn, till skillnad från stereotypa maskiner, som man endast kan ha ett
förhållningssätt till egentligen kan ses som en "partner", som man kan förhålla sig till på olika sätt.
Människor reagerar olika om de blir uppmuntrade att mer fritt använda datorn som ett slags
uttrycksmedel. Det känns främmande för kvinnor att lära sig att det bara finns ett riktigt sätt när det
gäller datorer, vilket vanligtvis lärs ut. Det kan exempelvis gälla programmering. Även kvinnor
som är duktiga på att programmera värjer sig mot ett sådant enda riktigt förhållningssätt och för att
visa att de distanserar sig beskriver de datorn återigen som "bara ett verktyg". För många
människor, och i synnerhet kvinnor, tycker Turkle att det är mer lämpligt att inta en stil gentemot
datorn som kan liknas vid förhandling och konversation. Datorn kan då ses som en interaktiv,
"psykologisk maskin", som tillåter att man kan förhålla sig till den på ett mer personligt sätt (1988,
s 57f).
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5.8 Datorfobi och datorattityd
 
 Man kan ha olika förhållningssätt till datorer. Francis Grundy nämner i sin bok Women and
Computers två ytterlighetsformer, av vilken den ena är ”computerphobia”, datorfobi, som enligt
Timothy Jay kännetecknas av känslor som motstånd, rädsla, oro och fientlighet gentemot datorer
(1981, s 47f). Datorfobi kan också innebära att man rent fysiskt är rädd för att vidröra datorn och
för att skada dess innehåll. Det kan gå så långt att man undviker att tala och läsa om datorer. Man
känner sig hotad av människor som har kunskap inom området och av att man kan ersättas av en
maskin. I extrema fall kan, enligt Weinberg och Fuerst, datorfobi ge fysiska symptom som
svettning och yrsel, alltså liknande reaktioner som vid panikattacker.  Den andra ytterligheten är
”computerphrenia”, som väl skulle kunna översättas till datormani på  svenska. Denna attityd
kännetecknas av en orealistisk positiv syn på användning av datorer. Det kan till och med gå så
långt att man blir beroende av datoranvändning (ibid).
 
 Enligt Grundy kan begreppet datorfobi vara missvisande eftersom alla negativa reaktioner
gentemot datorer också verkar innefatta en rädsla för dem. Hon menar att forskare på senare tid har
börjat göra en uppdelning mellan å ena sidan, ”computer anxiety”, dvs oro inför datorer och å andra
sidan, ”computer attitude”, datorattityd. Man kan ju ha en negativ attityd gentemot datorer utan att
för den skull vara rädd för att använda dem. Heinssen, Glass och Knight har definierat ”computer
anxiety” som ”a function of fear and apprehension, intimidation, hostility and worries that one will
be embarressed or even damage the equipment.” ”Computer attitude”, datorattityd, har däremot att
göra med ” feelings of the impact on society and the quality of life.” (1987, s 49ff). Grundy menar
att det är viktigt att förstå hur dessa båda förhållningssätt dels påverkar varandra och även hur de
förhåller sig till faktorer som; tidigare erfarenhet, prestationsnivå, antaganden om hur mycket man
kommer att jobba med datorer i framtiden och självförtroende i samband med användande av
datorer (1996).
 

5.9 Tidigare undersökningar om datorer och IT i relation till genus
 
 Många undersökningar har gjorts om datorer i relation till genus. I boken Informationstekniken i
skolan hänvisar Jens Pedersen till en del av dessa. Han menar att många forskare visar på att en
märkbar skillnad mellan könen är att flickor främst är intresserade av datorernas användbarhet och
inte av tekniken i sig. Flickor ställer större krav på teknikens mening, sammang och relevans än vad
pojkar gör, och han menar att flickornas inställning både är sympatisk och i hög grad önskvärd ur
samhällssynpunkt, men menar samtidigt att det är den manliga synen på tekniken som är den
härskande (Pedersen 1998, s 33f). När det gäller pojkar och flickor i förskoleåldern har man inte
funnit några märkbara skillnader i datoranvändning (Welin Trost 1997, s 28). En undersökning som
utförts bland barn på lågstadiet visade heller inga skillnader mellan könen. Skillnader i attityder blir
mer märkbara i tonåren i samband med att könsidentiteten blir mer betydelsefull (Lage 1991, s
29ff). Som Whitley skriver kan också en sådan tendens ses som att skillnaderna mellan könen
håller på att minska, vilket i så fall framtida forskning får utvisa (1997, s 14).
 
 Många undervisningsprogram som används i skolan har ofta en grabbig stil. Man använder sig av
symboler som raketer, krigsfartyg, skjutvapen och utpräglat manliga sporter. Detta har visat sig
vara stressande för kvinnliga elever (Cooper, Hall and Huff se Pedersen 1998, s 35). Pojkar har ofta
ett försprång framför flickor när det gäller datorerfarenhet och det är också vanligare att pojkar har
en egen dator hemma, vilket flera undersökningar har visat ( Pedersen 1998, s 35).
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 Kirkman har funnit skillnader i pojkars och flickors användningsområde av datorn. Flickorna var i
majoritet i användning av ordbehandlingsprogram, medan pojkarna var det i fråga om
programmering. Det var också fler pojkar än flickor som använde datorn för spel (se Pedersen
1998, s 36). Durndell, Glissov och Siann menar att flickor och kvinnor har en mer pragmatisk
inställning till datorer och IT. De lär sig när det blir nödvändigt, vid t ex arbete och studier, och
sedan blir de snabbt duktiga användare. Att kvinnor inte intresserar sig för teknik betyder inte att de
inte kan lära sig. De vill helt enkelt inte (1990, s 149ff).
 
 5.9.1 Computer anxiety
 
 Matthew M. Maurer gör i en artikel en sammanställning av en del av den forskning som är gjord
när det gäller ”computer anxiety”. Han menar att forskningen inom området är omfattande, men att
den har vissa brister. Man kan ändå, som han vidare skriver, dra vissa allmänna slutsatser ifrån den.
Flera undersökningar visar på förhållandet mellan ”computer anxiety” och andra variabler som;
tidigare erfarenhet, kön, ålder, studieinriktning, personlighetsdrag, studienivå och ”math anxiety”
(1994, s 369f). Maurers slutsats är att tidigare erfarenhet av datorer är den variabel som har starkast
samband med och minskar ”computer anxiety” mest. Även ”math anxiety” har stark anknytning till
”computer anxiety” . Övriga variabler som kön, socioekonomisk nivå och yrkesval påverkar
indirekt ”computer anxiety” genom att dessa har betydelse för omfattningen av den erfarenhet man
har när det gäller datoranvändning. Personlighetsdrag kan också sägas påverka indirekt genom att
de får betydelse för yrkesval. När det gäller ålderns betydelse har de undersökningar som gjorts
visat på skilda resultat, men inom de undersökningsgrupper där åldersspridningen varit stor har de
yngre visat minst oro inför datorer. Många undersökningar visar på att kvinnor känner större oro
inför datorer än män. Men Maurer menar att detta resultat inte är oproblematiskt eftersom annan
forskning har funnit att män generellt har ett försprång när det gäller tidigare kontakt med datorer
(ibid, s 370ff).
 
 5.9.2 Computer attitude
 
 En studie och sammanställning av olika undersökningar utförda i USA och Canada har gjorts av
Whitley. Många undersökningar har kommit fram till olika resultat ifråga om skillnader mellan
könen. Whitley menar att detta kan bero på att många forskare inte behandlar människors attityd till
datorer som ett mångfasetterat begrepp. Whitley har därför i sin studie delat upp begreppet attityd i
följande fem komponenter; ”affect”; känslomässig reaktion inför datorer, ”belief”; åsikt om
datorers påverkan på samhälle och individer, ”self-efficacy”; förmåga att använda datorer, ”mixed”;
en blandning av de tidigare nämnda komponenterna, ”sex-role stereotype”; åsikter om
datoranvändnings lämplighet och datorfärdighet i förhållande till genus. Han jämförde också
nuvarande användning i fråga om tid, deltagande i datorkurser samt tidigare erfarenhet av datorer
(1997, s 2ff).
 
 Studien visade att pojkar och män var mer positiva till datorer än flickor och kvinnor. Männen
ansåg sig också ha högre kompetens i fråga om datoranvändning än vad kvinnorna ansåg sig ha. De
ansåg också att datorer var mer passande för män än vad kvinnorna gjorde i fråga om sig själva.
Whitley fann inga skillnader mellan könen i vad man ansåg om datorers påverkan på samhälle och
människor. Han ställer sig dock frågande till det senare resultatet på grund av de metoder som
använts i vissa undersökningar. Kvinnor har visat en större oro för negativ påverkan än vad män
har gjort. Men när det gäller positiv påverkan på individer och samhälle har inga könsskillnader i
uppfattningar kunnat påvisas, enligt en undersökning gjord av Whitley själv.
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 Nuvarande användning och tidigare erfarenhet visade endast små skillnader mellan könen. Något
samband mellan tidigare erfarenhet och skillnader i attityd kunde inte urskiljas av studien. Här
fanns dock en viss osäkerhet ifråga om resultatet eftersom de undersökningar som Whitleys studie
bygger på använde sig av olika definitioner av attityd och tidigare erfarenhet. Han menar att
tidigare erfarenhet av datorer kan påverka attityden till social påverkan och åsikt om
datorförtrogenhet på olika sätt. Det är inte heller endast omfattningen av tidigare erfarenhet som har
betydelse, utan i högre grad uppfattningen om den varit bra eller dålig (ibid, s 12ff).
 
 5.9.3 Betydelsen av tidigare erfarenhet av programmering
 
 Nelson, Wiese och Cooper har gjort en undersökning av studenter under den tid de gick olika
datorbaserade introduktionskurser. Studien omfattade en grupp om 182 studenter, mellan 18 och 63
år, med en medelålder på 26,5 år, uppdelade på lika många män som kvinnor (1991, s 190). Man
frågade studenterna om tidigare erfarenhet av datorer, uppfattning om datorer och förhållningssätt
gentemot datorer. Könsskillnader och olikheter mellan den grupp som slutförde kurserna och de
som inte gjorde det undersöktes också.
 
 Resultatet av undersökningen visade att männen hade mer tidigare erfarenhet av datorer än
kvinnorna, både när det gällde ordbehandling, programmering, statistisk behandling och dataspel.
Tidigare erfarenhet av programmering var det område där männen utmärkte sig mest. Det visade
sig att bland de elever som slutförde kurserna fanns en större andel med tidigare erfarenhet av
programmering än bland de som slutade. Vid två olika tillfällen under kursernas gång, i början och
i slutet, undersöktes den uppfattning som studenterna hade om sin egen kunskapsnivå när det gällde
allmän datorkunskap. Männen rapporterade en högre nivå än kvinnorna vid det första mättillfället,
men vid det andra tillfället fanns det inte längre några skillnader mellan könen. De kvinnor som
hoppade av kurserna kände en högre grad av ”computer anxiety” än de som de som fullföljde dem.
För männens del var förhållandet det motsatta, de som kände mest oro inför datorer var de som till
största delen fullföljde kurserna. En förklaring till detta kan enligt författarna vara att män känner
ett högre socialt tryck att klara av datorrelaterade kurser, eftersom datorkulturen har fått en manlig
stämpel.
 
 Av undersökningen framkom vidare att kvinnorna kände sig mer kontrollerade av datorn än vad
männen gjorde. Studenternas åsikt om att datorn kunde beskrivas med mänskliga karaktärsdrag och
även som en partner, fiende eller vän, ökade under kursernas gång. Kvinnornas åsikt att de såg på
datorn som ett redskap ökade under kursens gång, medan männens åsikt om detsamma var
oförändrad men, enligt mätresultaten, högre än kvinnornas vid kursens början. De kvinnor som såg
på datorn som en maskin hade större tendens att hoppa av kursen än de som ansåg datorn vara ett
redskap. För männens del gällde det omvända, de som såg på datorn som en maskin var mer
benägna att slutföra kursen.  Att se på datorn som en maskin kan ha en negativ effekt på kvinnors
inställning till datorer. Det verkar vara till fördel för kvinnor att förhålla sig till datorn som ett
redskap.
 
 Författarnas slutsats från undersökningen var att erfarenhet av programmering verkar vara
betydande för att öka självsäkerheten i samband datoranvändning, samt att det även hjälpte till för
att avmystifiera datorn. De poängterar att det är av vikt att speciellt kvinnor får erfarenhet av
programmering, för att på så sätt minska sin oro inför datorn (1991, s 186ff).
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 5.9.4 Användning av ordbehandlingsprogram
 
 Vid en studie utförd i Kalifornien med high school-studenter undersöktes sambandet mellan attityd
till och användning av datorer, under en fyramånadersperiod. Studien gällde i första hand
användning av ordbehandlingsprogram. Alla studenter som deltog i studien var initialt ovana
datoranvändare. Resultatet av undersökningen visade att de kvinnlig a studenternas attityd
utvecklades till att bli mer positiv, medan de manligas förblev oförändrad. Inga skillnader i
tidsmässig användning kunde urskiljas mellan könen, varken i början eller slutet av perioden. Man
urskilde ett samband mellan en större grad av användning och en positiv attityd hos de kvinnliga
studenterna. Bland de manliga eleverna kunde man inte finna något sådant samband. De manliga
studenternas attityd förhöll sig stabil under studiens gång, medan de kvinnligas var mer varierande
(Sacks, Bellisimo & Mergendoller 1993/94, s 256ff).
 
 Man menar att undersökningen stödjer tidigare resultat som också visat på små eller inga
könsskillnader vid användning av ordbehandlingsprogram. Att ökad erfarenhet av datorer leder till
en mer positiv attityd överensstämmer också med annan forskning, även om det i denna studie
endast gällde de kvinnliga studenterna. Att  både pojkarnas attityd och användning var likvärdig
under studiens gång kan bero på att samhället uppmuntrar män att visa teknisk skicklighet, något
som de kan ha varit påverkade av redan i början av studien frånsett att de inte hade någon datorvana
(ibid, s 266f).
 
 5.9.5 Användbarhet och förnöjsamhet
 
 I en undersökning av Igbaria, Schiffman och Wieckowski har man tittat på vilken effekt känlan av
användbarhet och förnöjsamhet har i samband med datoranvändning i en arbetssituation. Man fann
att båda dessa faktorer hade en positiv betydelse för accepterandet av datatekniken och även när det
gällde att minska eventuell oro inför den. Att man upplevde datorn som ett användbart verktyg som
förbättrade arbetsresultatet, visade sig ha större betydelse än att man upplevde det som roligt att
använda sig av den. Även ”computer anxiety” och den tillfredsställelse man kände inför kvalitén på
de datasystem man använde sig av påverkade om man accepterade eller kände motstånd ifråga om
datatekniken. Ökad oro ledde till ökat motstånd och tillfredsställelse med kvalitén till ökat
accepterande (1994, s 349ff).
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 6. BAKGRUNDSFAKTA OM RESPONDENTERNAS
FÖRHÅLLANDE
 
 Beskrivningen av utbildningslinjerna och undervisningen i informationsteknik vid de olika
högskolorna är hämtade från både tryckt och webbaserat material utgivet vid respektive högskola.
Av anonymitetsskäl kan vi inte uppge källorna.

6.1 Presentation av utbildningslinjerna
 
 6.1.1 Teknisk fysikutbildningen
 
 Teknisk fysikutbildningen omfattar 180 poäng, vilket motsvarar 4,5 års studier. Utbildningen leder
till en civilingenjörsexamen. Utbildningen är inriktad på teknisk problemlösning och omfattar ett
obligatoriskt block på tre års studier som består av 40 poäng i vardera ämnena matematik, fysik och
teknik. De första två åren är koncentrerade på matematik och grundläggande fysik, som mekanik,
optik och elektromagnetisk fältteori. Under de tre första ingår också tekniska ingenjörsämnen som
kretselektronik och programmering. De resterande 60 poängen av utbildningen är fördelade på ett
år med valfria kurser och ett examensarbete som omfattar 20 p. I utbildningen ingår dessutom 17
veckors praktik. Valfria kurser finns exempelvis inom ämnesområdena materialfysik,
mikroelektronik, människa- teknik- samhälle, språk, datologi, tillämpad matematik och digital- och
datorteknik. Undervisningen är uppdelad på föreläsningar, räkneövningar och laborationer.
Examination sker vanligtvis genom skriftlig tentamen.
 
 Arbetsområdet för en teknisk fysikingenjör är brett och innefattar olikartade områden där tekniska
lösningar krävs. Det kan röra sig om utveckling av mobiltelefoni och satellitbaserade TV-
sändningar, utveckling av material med unika funktionella egenskaper, grundforskning i astronomi
och elementarpartikelfysik eller konstruktion av kraftsverksanläggningar.
 
 6.1.2 Elektroteknikutbildningen
 
 Utbildningen i elektroteknik är teoretisk och leder till en civilingenjörsexamen. Den omfattar 180
poäng, vilket omfattar 4,5 års studier. Den snabba utvecklingen inom IT-området har förändrat
förutsättningarna när det gäller arbete för elektroingenjörer. Från första början läser man elektro-
och datateknik och tidigt under utbildningen använder man sig av datorer som stöd vid konstruktion
och analys. Under utbildningens två första år läser man grundläggande kurser i matematik, mekanik
och fysik, vilket ger en bred naturvetenskaplig bas. I årskurs tre fördjupar man sig i matematik och
elektroteknik. Under fjärde året är utbildningen valfri och man kan välja mellan olika kurser,
exempelvis elanläggningsteknik, elkraftsystem, fotonik, datakommunikation, teknisk elektronfysik
och industriell ekonomi. Under fjärde ingår också genmförande av ett konstruktionsprojekt
 
 Undervisningens olika former omfattar föreläsningar, räkneövningar och laborationer, samt projekt
och schemalagd tid för hemarbete. Skriftlig tentamen är vanligast och ofta ingår även muntliga och
skriftliga redovisningar, samt krav på fullgjorda laborationer. Inom utbildningen ingår också krav
på 17 veckors praktik och ett examensarbete som omfattar 20 poäng.
 
 Utbildningen leder ofta till anställning inom elektroindustrin och arbete med t ex konstuktion och
utveckling av system för informations- eller elenergiöverföring. Man kan också arbeta med
projektledning, ansvara för drift och produktion eller syssla med marknadsföring och försäljning.
Många är anställda hos Ericsson, ABB eller SAAB.
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 6.1.3 Datateknikutbildningen
 
 Utbildningen i datateknik är teoretisk och leder till en civilingenjörsexamen. Den omfattar180
poäng, vilket motsvarar 4,5 års studier. Utbildningen är uppdelad i tre delar. Under de första två
åren lär man sig att använda moderna datorbaserade verktyg för informationssökning, konstruktion,
dokumentation och kommunikation. Studierna omfattar en introduktionsdel, en baskursdel och en
projektdel. Introduktiondelens syfte är att ge en bild av datacivilingenjörens roll i samhället och att
introducera ett aktivt arbetssätt. I baskursen dominerar kurser inom datavetenskap och datorteknik
och man läser även matematik och naturvetenskap. Tredje året är koncentrerat på ett större
problembaserat projekt med flera ämnesanknytningar. Under de avslutande 1,5 åren väljer man
fördjupningsinriktning, exempelvis konstruktion av digitala system, datorsystemteknik,
datakommunikation och distribuerande system.
 
 Undervisningens form består av föreläsningar, räkne- och konstruktionsövningar, laborationer,
gruppmöten och olika projektaktiviteter. Tentamen sker vanligast skriftligt, även muntliga och
skriftliga redovisningar är vanligt, samt krav på fullgjorda laborationer. I utbildningen ingår också
17 veckors praktik och ett examensarbete om 20 poäng.
 
 En civilingenjör i datateknik arbetar i huvudsak med utvecklingen av nya produkter där datateknik
ingår som en väsentlig del. Detta kan vara inom områden som har att göra med telefonisystem och
flygplan och även pacemakers och hörapparater. Utveckling och underhåll av automatiserade
produktionssystem är också ett stort och viktigt arbetsområde.
 
 6.1.4 Programmet för juris kandidatexamen
 
 Programmet för juris kandidatexamen 180 poäng ger teoretiska kunskaper och färdigheter för yrken
där juridisk utbildning är ett behörighetskrav. Det gäller yrken som domare, åklagare, advokat,
polischef och kronofogde. Juristutbildningen som respondenterna genomgår ger också kompetens
för arbete som företagsjurist, både nationellt och internationellt, samt för arbeten inom bank,
försäkringsbolag och andra organisationer.
 
 Utbildning omfattar 4,5 års studier. Under utbildningens tre första år ingår ett antal obligatoriska
kurser. Under det fjärde året väljer de studerande bland olika valfria kurser och på så sätt görs en
profilering av utbildningen. Profileringen kan t ex ske mot företagsjuridik eller mot internationell
rätt. Sista terminen ägnas åt ett uppsatsarbete. Uppsatsens omfattning kan vara på tio eller tjugo
poäng. Om uppsatsen omfattar endast tio poäng studeras ytterligare en valfri kurs om tio poäng.
 
 Utbildningen syftar till att ge den studerande goda juridiska kunskaper, förmåga att analysera och
lösa juridiska problem, praktiskt tillämpa de juridiska kunskaperna samt förmåga att uttrycka sig i
tal och skrift. Även möjlighet att specialisera sig på ett visst rättsområde.
 

6.2 Undervisning i informationsteknik på högskolan
 
 Teknologer
 
 Utbildningsprogrammet vid den tekniska högskolans bibliotek består av två utbildningssteg. För det
första en kort introduktion i biblioteksorientering, vilken ges under det första studieåret. Den
omfattar två timmar och ger grundläggande kunskap om hur man på bästa sätt skall kunna utnyttja
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biblioteket under studietiden. Det andra utbildningssteget är en kurs i informationssökning, som är
obligatorisk för de flesta Teknologer som går på högskolan. Den läser man oftast senare i
utbildningen i samband med ett projekt- eller examensarbete. Under kursen behandlas vetenskaplig
kommunikation, litteratursökningsmetodik,datorbaserade informationssystem samt utvärdering av
referenser.
 
 Studenterna på elektronikutbildningen går kursen under sitt fjärde eller femte år i samband med att
man vill söka information om ett examens- eller projektarbete. kursen är obligatorisk och består av
en introduktionsföreläsning och två laborationer på biblioteket. Under laborationerna presenteras
olika hjälpmedel och databaser som man får pröva att söka i. För studenterna på teknisk
fysikutbildningen gäller samma som ovanstående, utom att studenterna går kursen under sitt tredje
år i samband med en uppgift eller ett projektarbete. För studerande på datateknikutbildningen är
kursen i informationssökning frivillig. På högskolebibliotekets hemsida finns det tillgång till
databaser. Biblioteket har drygt 20 datorer för undervisning och 30 publika datorer.
 
 Jurister
 
 Nya studenter får en kortare introduktion på ca 45 minuter om det lokala biblioteksdatasystemet.
Detta görs i anslutning till terminsstart och är gratis för studenterna. Vill man ha ytterligare
undervisning i ämnesinriktad litteratursökning kan studenten anmäla sig till fortsättningsnivån. Den
omfattar ca 2-3 lektionstimmar och kostar 500 kronor/timme (april 1997). Rättsbanken finns
tillgänglig för dem som har genomgått bibliotekets utbildning i hantering och sökning i
Rättsbanken. När utbildningen är klar erhålles ett körkort för Rättsbanken. Körkortet är
obligatoriskt för att få lov att utnyttja databasen. När studenten behöver söka i databasen måste
bibliotekspersonal logga in. I en särskild PC kan man söka i Rixlex. Sveriges rikes lag finns att
tillgå via Notisums hemsida. Nytt juridiskt arkiv finns på Cd-rom.
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 7. RESULTATREDOVISNING
 

7.1 Personlig presentation av respondenterna
 
 I resultatredovisningen har respondenterna fått namn efter begynnelsebokstaven i deras respektive
utbildningslinje, alltså blivande jurister börjar på J, studerande vid datatekniklinjen börjar på D,
studerande vid elektroteknisk linje på E och studerande vid linjen för teknisk fysik börjar på T.
 
 7.1.2 Jurister
 
 Janni
 
 Janni, 26 år, gick naturvetenskaplig
gymnasieutbildning med datainriktning. Läste ett antal
fristående kurser på universitetet efter gymnasiet.
Förvärvsarbetade ett halvår innan hon började på
juristutbildningen.
 
 Dator fanns tidigt i hemmet. Förutom
dataundervisningen under gymnasiet lärde hon sig en
del av sina äldre bröder. Numera har hon tillgång till
dator i hemmet genom sin pojkvän. Han har en dator
utan Internetuppkoppling. Den kan hon låna när som
helst. På den använder hon främst
ordbehandlingsprogram för utskrift av uppsatsen, samt
spelar lite spel.
 
 Begreppet informationsteknik förknippar hon främst
med Internet. Uppger att hon även tänker på datorerna
på skolan när man sitter och söker och letar efter
material. Hennes känslor inför IT är: bra,  men svårt. Å
ena sidan borde hon lära sig mer. Men å andra sidan
tycker hon att hon behärskar de söksystem som har
med juridik att göra, och att det är tillräckligt.
 
 Hon skulle gärna vilja ha en egen dator hemma där hon
kunde sitta och ta hur lång tid på sig som helst för att
lära sig. Hon upplever en viss stress i skolan, därför att
det är alltid någon annan som väntar på att datorn skall
bli ledig. Den enda IT-relaterade kursen som hon
deltagit i inom utbildningen var en kurs anordnad av
biblioteket. I den lärde hon sig söka i Rättsbanken.
Hon försöker förbättra sina kunskaper i att söka genom
att lära sig av en  kurskamrat.
 
 Under ett sommarvikariat som notarie vid
kammarrätten utnyttjade hon Rättsbanken en hel del.
Insåg då hur användbar databasen var. Hon har även ett
extrajobb under terminen där hon använder sig av PC.
Hon försöker då sitta och testa sig fram, och lära sig på
egen hand. Anser att hon oftast lyckas.
 
 Hon har aldrig använt sig av e-post, och upplever att
det borde hon lära sig. Ett flertal av hennes väninnor
har tillgång till dator och utnyttjar e-post. Det vill hon
också få möjlighet till.

 
 Den egna kunskapsnivån befinner sig på ett minimum
av det hon borde kunna, anser hon. Hon skulle gärna
vilja lära sig mer. När hon skall söka efter något i
Rättsbanken tar hon oftast hjälp av bibliotekarierna.
 
 I framtiden antar hon att hon kommer att använda IT i
stor utsträckning. Om hon fortsätter sin verksamhet
inom det juridiska området tror hon att sökning efter
rättsfall med hjälp av IT kommer att bli omfattande.
Hon ser enbart IT-utvecklingen som positiv. Hon
menar att män snabbare tar till sig datorerna än
kvinnor, men i det långa lopppet kommer det inte att
vara någon skillnad i IT-användning mellan könen.
 
 Jeanette
 
 Jeanette, 32 år började juristlinjen 1986, ett halvår efter
avslutade gymnasiestudier. Hade studieuppehåll några
år, men håller för närvarande på med sitt
examensarbete parallellt med förvärvsarbete. Under sitt
studieuppehåll studerade hon på KomVux under två år.
Deltog där i en ekonomisk grundutbildning samt en
sekreterarutbildning. Under gymnasietiden kom hon
inte i kontakt med informationsteknik. Den enda
kontakten bestod av en timmes  demonstration av en
dator.
 
 Perioden på KomVux däremot innebar en del kontakt
med informationsteknik. Där deltog hon i en ADB-
grundkurs, samt hade under sekretareutbildningen flera
lektionstimmar per vecka i datortillämpningar. Jeanette
anser att dessa kurser var till stor hjälp när hon
återupptog juridikstudierna. På KomVux fick hon stor
hjälp av en kvinnlig kurskamrat vid inlärning av IT.
Jeanette anser att hon var halvt hysterisk under
datalektionerna, men kamraten hjälpte henne att
komma över detta. Hon anser att hon hade tillräckliga
förkunskaper inom IT inför återstarten på högskolan.
Hon menar också att har man lärt sig ett program bra
så är det inga svårigheter att lära sig nya. Det kan dock
ta tid. Men det går alltid att lista ut hur man skall gå
tillväga, tycker hon.
 
 Jeanette har ingen dator hemma. Egentligen upplever
hon inte det som ett problem. Däremot känner hon att
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lärarna förväntar sig det. Men hon har inget intresse av
att skaffa egen dator. Det är för dyrt, och hon saknar
behov av det. Det finns datorsalar på skolan hon kan
utnyttja vid behov. Men det går ej att boka plats i
förväg. Detta kan innebära vissa svårigheter för henne
att få tillgång till en dator.
 
 I studierna utnyttjar hon främst
ordbehandlingsprogram för utskrift av PM och
uppsatser, samt informationssökning i olika databaser.
Hennes spontana reflektion på begreppet IT är att det
ger jättestora möjligheter. Tekniken ger henne tillgång
till en stor mängd material på ett enkelt sätt. Det var
mycket krångligare tidigare, anser hon.
 
 Framtiden kommer att innebära en ökad grad av
förvärvsarbete i hemmet, tror Jeanette. Tillgång till
dator hemma blir då nödvändigt. Hon känner motvilja
inför att tillbringa åtta timmar per dag framför en
bildskärm. Men hon antar att hon blir tvungen att
acceptera det. Hon känner också ett tryck att hon borde
lära sig mer IT. Nu lär hon sig det nödvändiga, men
inte mer.Hon antar att killar gör det i större
utsträckning. Hade hon varit kille så antar hon att
hennes intresse för IT hade varit större. Då kanske IT t
o m hade kunnat vara en eventuell yrkesinriktning.
 
 Jessica
 
 Jessica är 27 år. Började på teknisk gymnasielinje, men
ändrade inriktning efter ett år. Har varit utbytesstudent
i USA, och även Erasmusstudent. Hon gick
jubileumsprogrammet på universitet. Läste där enstaka
kurser. Påbörjade sedan juristprogrammet.
 
 Informationsteknik är ett uppförstorat och odefinierat
begrepp som ingen egentligen vet vad det betyder,
anser hon. Själv associerar hon först till Microsofts
program. Hon upplever att det finns ett krav att man
måste behärska dessa program. Men tillägger att även
Internet räknas in i begreppet. I inledningsskedet av
intervjuen uppger hon att hon saknar IT- kunskaper,
under intervjuns gång inser hon att hon i själva verket
använder IT en hel del. Främst utnyttjar hon det för
ordbehandling och informationssökning. I sitt
uppsatsarbete har hon använt sig mycket av sökning i
databaser via Internet, t ex Rättsbanken och Celex.
Ordbehandlingsprogrammen utnyttjar hon för utskrift
av PM och sin uppsats. Stavningskontrollfunktionen är
ett bra hjälpmedel för henne eftersom hon har läs- och
skrivsvårigheter.
 
 Hon använder sig mycket av Internet. Sitter en hel del
på raster och pauser i skolan och surfar. Detta började
hon med utomlands under perioden som
Erasmusstudent . Hon tillbringade då flera timmar
framför datorn varje dag. Surfade hem och tittade på
alla dagstidningar och skickade mycket e-post. Det har
hon fortsatt med efter hemkomsten till Sverige.
Dessutom  undersöker hon arbetsmöjligheter via

Internet,  och uppger att hon studerar arbetsgivares
webbplatser.
 
 IT-kunskaper har hon i hög grad skaffat sig på egen
hand. Genom att testa sig fram lär hon sig. Under
juristutbildningen har inga kurser i IT ingått förutom
bibliotekskunskapen. Det var en frivillig kurs på ca 2-4
timmar i inledningsskedet av utbildningen. Hon ansåg
sig inte ha tid att delta då. Jessica efterlyser mycket
mer undervisning i IT under utbildningen.
 
 Modern är datalärare. Hon har dessutom en syster med
elektroteknisk utbildning som är verksam inom
databranschen. Av systern får hon en del hjälp med IT-
användningen när det behövs.
 
 Jessica utnyttjar främst datorerna på skolan. Har ingen
egen dator, men mamman har en gammal MacIntosh.
Den inköptes när Jessica började studera på högskolan.
Hon skulle gärna ha en egen multimediadator. Det kan
vara svårt att få tillgång till dator i skolan, men hon
uppger att hon föredrar att befinna sig tillsammans med
andra när hon sitter och skriver på datorn.
 
 Jämfört med sina kurskamrater har hon goda
kunskaper inom IT. Hennes manliga vänner är lika
kunniga som hon. Enligt Jessica finns inga
könsskillnader på högskolan när det gäller IT.
Skillnaderna visar sig först i arbetslivet, anser hon.
Hon tycker att informationsteknik kan vara ett
praktiskt hjälpmedel för alla kvinnor som stannar
hemma med sina barn. Dels för att uträtta ärenden, och
dels för att kunna förvärvsarbeta i hemmet.
 
 I framtiden ser hon det som en självklarhet att hon
kommer att ha en dator med Internetuppkoppling både
i hemmet och på arbetsplatsen.
 
 Jill
 
 Jill, 25 år, gick humanistisk gymnasielinje. Hon
började juristlinjen två år efter gymnasiet. Under den
tvåårsperioden läste hon engelska en termin på
universitet, arbetade i Tyskland ett halvår och hade
ungdomspraktik på ett storkök i ca ett år.
 
 Hennes första kontakt med datorer ägde rum på
högstadiet. Då hade hon datakunskap. De fick knappa
in olika kommandon. Hon berättar skrattande att hon
fick "syntax error" på skärmen hela tiden.
Gymnasietiden innebar ingen kontakt med datorer.
 
 Begreppet informationsteknik associerar hon först och
främst med Internet och "den biten". Hon har inte
surfat i någon större utsträckning, enbart tittat lite på
platsannonser och mest testat för att undersöka om hon
kunde ta sig in i systemet. Någon gång har hon använt
sig av databasen Rixlex för att söka material till sin
uppsats. I övrigt uppger hon inte att hon har använt sig
av IT för informationssökning. Ordbehandling däremot
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utnyttjar hon. Det anser hon sig behärska relativt bra.
För övrigt värderar hon sin kunskapsnivå som låg i
förhållande till jämnåriga.
 
 IT-användningen sker mest hemma. Hon äger en
gammal och långsam dator utan Internetuppkoppling.
Dessutom har hennes föräldrar tillgång till dator. Den
utnyttjar hon också en del. Jill förklarar också att de
har jättefina datasalar på skolan med möjlighet att
logga in sig och ha egen e-mailadress. Men det
utnyttjar hon inte.
 
 Hon upplever inte det som någon brist att hon inte
använder så mycket IT. Hon blir enbart påmind om det
när andra pratar om det och hon inte förstår vad de
säger. Att lära sig mer skulle ta alltför mycket tid. Hon
känner inget behov av det, och vill hellre syssla med
annat. Hon uppvisar en något ambivalent inställning
till behovet att lära sig mer IT. Å ena sidan känner hon
att hon borde ta tag i det, men det blir inte riktig av. Å
andra sidan skulle hon vilja lära sig mer. Hon urskuldar
sig lite med att hon är humanist, och teknik är ett
främmande område för henne. Och det man är rädd för
och inte kan det vill man smita undan, säger hon.
 
 Hon inser dock att när hon ska söka jobb borde hon
behärska IT bättre. Hon upplever att det finns
efterfrågan på dessa kunskaper. Hon tror att hon har
hamnat i ett "kunskapsglapp". De som är några år
yngre kan mer, och har fått mer utbildning anser hon.
Hennes egna kunskaper har hon dels fått genom hjälp
av föräldrarna samt två korta kurser i Mac och PC-
användning i inledningsskedet av utbildningen.
Dessutom deltog hon i en kurs för söksystemen i
juridik anordnad av biblioteket.
 
 Johanna
 
 Johanna, 26 år, gick naturvetenskaplig linje på
gymnasiet. Arbetade ett halvår som registrerare på ett
företag. Arbetet innebar inmatning av kunduppgifter i
ett datasystem. Hon påbörjade juristutbildningen efter
att ha slutfört ekonomlinjen. Första kontakten med
datorer ägde rum på högstadiet. Deltog där i en frivllig
datakurs. Avslutade den p g a lärarens ointresse för de
elever som inte var duktiga.
 
 Hemma har hon haft tillgång till dator sedan 1992. Det
är en gammal MacIntosh som hon använder främst till
ordbehandling. I skolans datasalar upplever hon att det
ofta är kö till datorerna, därför är det en fördel att ha
tillgång i hemmet, anser hon.
 
 Johanna anser inte att hon har haft så mycket kontakt
med IT genom utbildningen. Hon har sökt lite litteratur
för sin uppsats samt använt sig av ordbehandling och
lite Excel. Hon har inte deltagit i någon IT-
undervisning under utbildningen. Sina kunskaper har
hon skaffat sig på egen hand. Hon anser att hon är
relativt duktig på att hantera datorer och

informationsteknik. Uppger att hon aldrig är rädd för
att pröva någonting. Hennes inställning till att lära sig
IT är väldigt öppen.
 
 Hon har aldrig funderat på situationen att vara kvinna
och använda sig av IT. Själva begreppet
informationsteknik ger henne inga speciella
känslor.Associationen inför ordet är: dator och själva
"netgrejen". Vår tolkning är att hon syftar på Internet.
Framtiden kommer troligen att innebära en ökad grad
av IT-användning, främst i yrkeslivet. Det upplever
hon enbart som positivt.
 
 Jonna
 
 Jonna är 23 år och gick samhällsvetarlinjen på
gymnasiet. Hon påbörjade juristutbildningen direkt.
Efter två års studier tog hon uppehåll ett halvår för
språkstudier utomlands. Under gymnasietiden hade
hon en datorintresserad mattelärare. Han ordnade
frivilliga kurser i ordbehandlings- och kalkylprogram.
Jonna ansåg inte att det var speciellt roligt att lära sig
detta. Hon deltog i kurserna för att lärarna krävde att
inlämningsuppgifter skulle vara datautskrivna.De hade
även dator hemma i familjen, men grundsynen där var
att man inte skulle tillbringa alltför mycket tid framför
datorn. Att spela dataspel var totalt förbjudet.
 
 Jonna upplever att detta har präglat hennes förhållande
till IT. Hon kände inledningsvis en viss spärr inför att
lära sig det. När hon började på högskolan insåg hon
att IT-kunskaper krävdes, och det var någonting hon
måste ta tag i och lära sig snabbt. I dagens samhälle
förutsätts att man har dessa kunskaper, menar Jonna.
 
 Sedan två år tillbaka har hon en egen dator hemma.
Den använder hon främst till ordbehandling för
uppsatser och sammanställning av kurslitteratur. Hon
kände ett behov av en egen dator, för att hon använde
sig mycket av IT. Pojkvännens dator använder hon
delvis till att skriva ut lagtexter som hon hämtar via
Internet. Hon söker även information som inte rör
studierna.  Enligt hennes uppfattning är juridik i hög
grad informationssökning. Datorn är då ett väldigt bra
redskap för att snabbt få tillgång till information, anser
Jonna. Hon har även en egen e-postadress hemma, men
den utnyttjar hon inte. Anser sig inte ha behov av det.
 
 Hon utnyttjar även IT på biblioteket. Där finns vissa
databaser som hon inte kan få tillgång till hemifrån.
Hon anser att de har jättefina datasalar på skolan. Men
hon tycker att det är ännu enklare att använda
informationsteknik hemma. Hon säger att hon inte är
speciellt datorintresserad, utan upplever det mer som
ett tvång att lära sig. Men samtidigt menar hon att när
hon väl lärt sig, så upptäcker hon hur bra det är.
 
 Under juridikstudierna har hon endast deltagit i en kurs
i bibliotekskunskap. Det är alldeles för dåligt utbud på
IT-kurser i utbildningen, anser Jonna. Hon hade gärna
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haft en fempoängskurs i informationssökning inom
ramen för utbildningen. Menar att det oftast förväntas
att studenterna har dessa kunskaper, men det avsätts
aldrig tid i kursplanen för att lära sig det. Hon har
anmält sig till en sökverkstad som biblioteket anordnar
för uppsatsskrivande studenter. Där kan en liten grupp
studenter få handledning i att söka och hantera IT.
 
 När hon använder sig av IT och behöver hjälp vänder
hon sig oftast till sin bror eller pojkvän, eller möjligtvis
kurskamrater. Hon anser att killar tycker det är roligt
med IT, så de lär sig till skillnad mot tjejer; de är inte
roade av IT. Hon menar att datorn är inget kvinnligt
redskap. Den är är ju väldigt teknisk. Av tradition talar
ju teknik mer till män, anser Jonna.
 
 Josefin
 
 Josefin, 26 år, gick samhällsvetarlinjen på gymnasiet.
Hon arbetade ett halvår, och därefter påbörjades
juridikstudierna. Gymnasietiden innebar lite kontakt
med datorer under matematiklektionerna. De fick
arbeta gruppvis med kalkylprogram. På den tiden
tyckte hon att det var skrämmande att arbeta enskilt
med datorn. Tillgång till dator fanns även i hemmet,
och hon skrev ut en del arbeten på den. Hennes bröder
utnyttjade datorn flitigt hemma, men Josefin ansåg inte
att det var speciellt spännande. Bröderna var enligt
hennes åsikt "datanördar". Det ansåg hon vara töntigt.
 
 Sedan två år tillbaka har hon en dator med
Internetuppkoppling hemma. Den har inneburit en
avsevärt mer positiv inställning till att lära sig
informationsteknik. Hon anser att det är väldigt
bekvämt att ha dator hemma, och slippa använda
datorn på skolan under raster och kvällar.
 
 IT utnyttjar hon  främst för informationssökning samt
ordbehandling. Hon undersöker arbetsmöjligheter via
Internet, och letar material till sin uppsats.
Användningen sker mest hemma, men hon utnyttjar
även bibliotekets tillgång på IT.
 
 Från att tidigare varit närmast rädd för att använda
datorn är hon nu väldigt fascinerad av
informationsteknikens möjligheter. Utbudet är så
enormt och det finns så mycket man kan lära sig.
Dessutom anser hon att programmen innehåller mycket
hjälp genom hjälpindex och hjälprutor. Hon är väldigt
nyfiken på att lära sig mer, men anser samtidigt att det
är väldigt tidskrävande. Jämfört med sina vänner anser
hon sig kunnigare. Hon upplever dock att hon har
mycket kvar att lära sig inom IT.
 
 Vid högskolestarten upplevde hon att hennes
kunskaper inom IT var bristfälliga. Hon tycker det
borde finnas mer undervisning under utbildningen i att
hantera datorn och IT . Nu är det i stället upp till varje
enskild student att lära sig.
 

 Begreppet informationsteknik associerar hon med
orden: dator, leta material, få information och
lättillgängligt. Att vara kvinna och använda IT innebär
inga speciella associationer mer än att hon upplever att
andra personer inte förväntar sig att hon skall vara
speciellt kunnig inom detta område. Framtiden
kommer säkert att innebära ökad användning av IT,
både privat och i yrkeslivet. Hon menar att man måste
följa med i utvecklingen, och då krävs det att man
"uppdaterar" sig hela tiden. Vissa företeelser inom IT
anser hon utvecklas väl snabbt, och kan dessutom vara
onödiga. Men generellt sett har hon en positiv
inställning till IT-utvecklingen.
 
 Joy
 
 Joy är 38 år och gick humanistisk linje på gymnasiet.
Började på hushållslärarlinjen, men avbröt studierna
efter ett år. Har arbetat ett flertal år inom
resebranschen. Läste in behörighet till
juristutbildningen på KomVux. Under arbetet inom
resebranschen kom hon i kontakt med datorer via ett
biljettbokningssystem.
 
 Sedan två år tillbaka har hon en egen dator utan
Internetuppkoppling hemma. Hon skulle gärna vilja ha
Internet, men risken är då att hon blir sittande som en
"datanörd" för att lära sig och för att det är intressant.
Den tiden anser hon sig sakna nu när hon studerar.
 
 Att hon skaffade en egen dator innebar en stor skillnad
för inlärningen av IT, anser hon. Nu kan hon sitta
hemma och lära sig i sin egen takt när lusten faller på.
Hon känner sig stressad framför datorerna på
biblioteket. Där väntar alltid någon annan på sin tur.
Om det uppstår något problem vid användningen av IT
är det främst en manlig kurskamrat hon vänder sig till.
Han är ett stort stöd vid IT-användningen. Hon inser
dock att hon inte kan ha honom som stöd hela livet,
utan att hon måste lära sig mer själv.
 
 Det är frustrerande att det tar så lång tid att utöka sina
IT-kunskaper, anser Joy. Hon har både intresse och
behov av det , tycker hon.  Hon efterlyser mer
undervisning i IT under utbildningen.Den kunde
biblioteket anordna . Hon skulle t o m vara villig att
betala en viss avgift för den. Hennes kunskapsnivå
inom IT är tillfredsställande med tanke på hur sent i
livet de kunskaperna har kommit in för henne. Men
tänker hon på att hon snart är klar med utbildningen är
hon inte nöjd med nivån. Hon antar också att
förväntningarna på hennes IT-kunskaper kommer att
vara högre än hon kan leva upp till. Speciellt oroar hon
sig för att bristande IT-kunskaper skulle innebära en
nackdel vid anställningsintervjuer.
 
 Den enda kurs hon deltagit i under utbildningen var en
kurs i Rättsbanken. Den pågick ca två timmar. Hon har
inte upplevt några svårigheter att söka efter litteratur i
bibliotekets datasystem. Rättsbanken däremot kan
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innebära problem. Svårigheten med olika söksystem är
överflödet av möjligheter inom systemen, tycker Joy
Är man inte speciellt van så innebär
informationsteknik ingen lättnad, snarare tvärtom. Har
man däremot kommit över en viss tröskel i inlärningen
innebär IT ett snabbt sätt att skaffa information.
 
 I framtiden tror Joy att distansarbete kommer att bli
vanligare. Då innebär IT ett ovärderligt verktyg. Hon
kan jobba hemifrån och söka information istället för att
behöva ta sig till biblioteket. Uppger en viss rädsla
inför att  IT kan innebära ett sätt att sålla bort kvinnor
vid anställningsintervjuer. Hon menar att männen sitter
bakom datorn nu i samma utsträckning som de tidigare
satt bakom ratten för ca 30 år sedan. Och de vill inte
släppa ifrån sig den "makten". Kvinnor kan känna sig
lite dumma för att de inte behärskar tekniken lika bra.
Enligt Joy använder visserligen kvinnor IT, men endast
till ordbehandling och inte till sökning på Internet. Ett
sätt att avhjälpa detta skulle enligt henne vara att man
anordnade kurser för enbart kvinnliga deltagare. Då
tror hon att kvinnorna skulle våga fråga mer.
 
 Judit
 
 Judit är 30 år. Gick humanistisk gymnasielinje där
hade hon datakunskap vid något tillfälle under
matematiklektionerna. Arbetade i en skivaffär efter
gymnasiet. Där utnyttjade hon datorstöd i arbetet.
Studerade en termin vid Lärarhögskolan innan
juridikstudierna påbörjades.
 
 Hon anser sig ha haft väldigt lite kontakt med
informationsteknik. Det är en väldigt brist, tycker hon.
Med tanke på framtiden borde hon ha större kunskaper
inom IT. Begreppet informationsteknik innebär
Internet, och hämta hem information, enligt henne. Att
använda sig av bibliotekets söksystem för
litteratursökning förknippar hon inte med
informationsteknik.
 
 Att få mer kunskap om IT och framförallt sökning via
Internet är hon väldigt intresserad av. Känner inget
motstånd, utan det har helt enkelt inte blivit av. Under
juristutbildningen har hon endast deltagit i en kurs om
Rättsbanken som biblioteket anordnade. Ställer sig
positiv till att det borde ingå mer IT-undervisning i
utbildningen. Har själv haft funderingar att gå någon
datakurs på t ex KomVux, men tiden har saknats.
 
 Det är först genom studiestarten som hon reflekterat
över sin kunskapsnivå inom IT. Anser att hon ej
behövde det tidigare. Hon uppger att under de dryga
fyra åren på juristutbildningen har det hänt mycket
inom IT-området. Hennes inställning till att lära sig har
alltid varit positiv, men hon menar att teknikens
möjligheter har vuxit så det blir mer att ta ställning till.
 
 Främst använder hon sig av ordbehandlingsprogram i
studierna. Skriver ut PM och uppsatser.

Ordbehandlingsprogrammen behärskar hon rätt bra.
Uppger att hon tidigare var något rädd för att klicka på
funktioner hon inte kände till. Men nu vågar hon testa
mer och pröva sig fram.
 
 Hon har ingen dator hemma längre. Hade tidigare
tillgång till det genom sin f d sambo. Då använde hon
datorn till att spela lite spel samt ordbehandling. Ibland
utnyttjar hon skolans datorer, men hon tycker ofta att
de krånglar. Då är svårt att få hjälp. Hon kan även låna
dator av vänner vid behov. Skulle hon köpa en dator
antar hon att hon skulle sitta mer och försöka lära sig.
Hon antar att hon då skulle få mer kännedom om vilka
möjligheter som finns.Detta skulle troligen innebära en
ökad IT-användning för henne.
 
 Att det skulle innebära något speciellt att hon är kvinna
och använder sig av IT anser hon inte.  Generellt sett
tror hon att män är mer intresserade av och behärskar
IT bättre. Men hon anser inte att det existerar några
könsskillnader i förmågan att lära sig IT. Att hon är
kvinna utnyttjar hon vid behov av hjälp. Det är lätt att
få hjälp av andra, för eftersom man är tjej så kan man
ju inte.
 
 Julia
 
 Julia, 28 år gick naturvetenskaplig gymnasielinje.Där
ingick viss undervisning i BASIC-programmering.
Någon ytterligare datorkontakt innebar inte gymnasiet.
Hon arbetade ett år inom vården, och några år som
handläggare av bostadsbidrag efter gymnasiet.
Använde sig av datorstöd i arbetet där.
Juristutbildningen påbörjades 1993. Hon deltar även i
en kurs i feministisk teori samt vetenskapsteori
parallellt med juridikstudierna.
 
 Begreppet informationsteknik innebär bearbetning av
data i datorer, enligt Julia. Uppväcker inga speciella
känslor, utan är ett neutralt begrepp för henne. IT är ett
verktyg med samma innebörd för henne som en
dammsugare, eller tekanna.
 
 IT-användning under studierna domineras av
ordbehandling samt informationssökning i olika
databaser samt på Internet. Eftersökt information
brukar hon hitta, men användningen begränsas till det
hon redan kan. Det är alltför tidskrävande att lära sig i
något nytt. Hon har en pragmatisk inställning till IT,
och utnyttjar det hon behöver. Hon betonar att hon inte
är fascinerad av tekniken.
 
 Hennes brist på IT-kunskaper vid starten på högskolan
innebar inget problem eller hinder, anser hon. Hon
lärde sig allteftersom det behövdes. Den enda IT-
relaterade kurs hon deltagit i under juridikstudierna var
bibliotekets kurs i informationssökning.
 
 I hemmet har hon sedan ett år tillbaka tillgång till en
ny dator med Internetuppkoppling . Tidigare hade hon
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en sju-åtta år gammal IBM-dator. Den nya datorn har
inneburit att Julia utnyttjar IT främst i hemmet, istället
för på biblioteket.
 
 Att vara kvinna och använda IT innebär inget speciellt
för Julia. Hon anser att kvinnor i högre grad ser
tekniken som ett sätt att få saker och ting utförda. Män
är mer upptagna av att fördjupa sig i själva tekniken.
Julia uppger att de manliga studenterna tillbringar en
hel del tid framför datorerna, och hon undrar hur de
kan ha tid till det.
 
 Framtiden kommer genom teknikens utveckling
naturligt att innebära en ökad IT-användning för henne.
En ökad användning i privatlivet ser hon redan som
trolig. Att beställa matvaror över Internet skulle vara
väldigt användbart.Det är hon intresserad av att börja
med redan idag. Julia anser att det är bekymmersamt
att fokuseringen på datorer och IT är så stor i
samhället. Enligt hennes uppfattning är det en felaktig
prioritering i samhället när det läggs större vikt vid
informationsteknik och datorer än på kvaliteten i
skolan.
 
 7.1.2 Teknologer
 
 Dagny
 
 Dagny är 27 år. Hon kom tidigt i kontakt med datorer.
När hon var 11 år skaffade hennes pappa en PC, vilken
hon använde mest till spel. I nian hade de lite
dataundervisning, men hon tyckte inte om datorn på
skolan eftersom den inte var likadan som pappas.
Under gymnasietiden sommarjobbade hon på IBM och
fick bygga ihop en databas. Det gjorde att hon
upptäckte att hon var duktig på programmering. I
årskurs två på gymnasiet gick hon en
programmeringskurs och det tyckte hon var roligt.
 
 Dagny är klar med sin civilingenjörsutbildning inom
datateknik, med inriktning mot datakommunikation
och har jobbat i fyra månader. Hon jobbar med
programmering och underhållning av datasystem. Det
var mycket som var nytt för henne inom IT-området
när hon började på högskolan, men hon har alltid haft
en positiv inställning till att lära sig. Datasalarna på
högskolan var öppna dygnet runt och hon hade tillgång
till en dator för personlig förkovran och en för
programmering. Hon påbörjade en kortare kurs i
informationssökning på biblioteket, men den fullföljde
hon aldrig, för övrigt har hon inte gått några kurser
inom IT-området. Internet använde hon när hon sökte
information för en uppsats om ett internetprotokoll och
hon har även plockat hem en del exempelprogram
därifrån. Under högskoletiden använde hon sig av en
speciell hemsida där hon kunde få information om sin
utbildning, från föreläsare och studievägledare. Hon
använde sig även av e-post. Hemma har hon dator med
modem. Under skoltiden kopplade hon upp sig

hemifrån mot skolan och hon har också använt datorn
för att titta på tåg- och busstider och för uppslagsverk.
 
  Informationsteknik tycker hon är ett flaggord, ett
begrepp utan egentlig betydelse, men hon antar att man
menar "webben" och hon tycker inte att det har med
datorer att göra. IT och informationsteknik tycks vara
två skilda saker för henne. Dagny tycker att killar
ibland inte har något syfte när de använder IT, för
henne är det viktigt att det finns en praktisk
användning. Hon tycker att samhället har förändrats
otroligt snabbt i samband med den nya tekniken. Även
om hon inte är emot tekniken i sig tycker hon att den
snabba utvecklingen leder till att vi ligger efter när det
gäller vår uppfattning om IT.  Det går alldeles för lätt
att producera dokument på Internet, därför får man ta
informationen med en nypa salt. I framtiden ser hon ett
stort användningsområde för IT, hon tycker att e-post
är ett bra alternativ till telefonen.
 
 Elinor
 
 Elinor är 31 år och hon har läst elektroteknik. Hon är
klar med sin utbildning och jobbar sedan några
månader. Hon gick treårigt teknisk gymnasielinje och
där fick hon lära sig programmering i Pascal. De
skaffade tidigt dator hemma i familjen, en ABC 80,
men hon använde den inte särskilt mycket.
 
 Innan hon började högskolan hade hon bra erfarenhet
av datorer, hon hade bl a gått en kvällskurs. Internet
och databaser visste hon däremot ingenting om, men
hon har alltid varit positivt inställd till att lära sig IT.
Hon har gått en kurs i informationssökning i
biblioteket på högskolan och den kursen tycker hon att
hon hade nytta av till sitt examensarbete. Då gjorde
hon mycket sökningar och fick begränsa sig väldigt
hårt eftersom ämnet var så speciellt. Hon använde sig
av IT när hon skrev rapporter och vid laborationer.
Tillämpningsprogrammet Matlab använder hon sig en
hel del av. Hon tycker att hon har lärt sig mycket när
det gäller genom att fråga andra som kan, t ex
kurskamrater och sin sambo. Elinor har haft en dator
hemma de senaste sju, åtta åren. Den använder hon till
att redigera bilder, surfa, e-post, lite spel och hon har
även handlat på Internet. Hon poängterar att hon alltid
har ett mål när hon surfar på Internet. Det kan gälla att
titta efter busstider, att leta efter recept eller att titta på
nyhetsgrupper.
 
 Informationsteknik förknippar hon med Internet och
informationssökning. Hon tycker att Internet är stort
och att det är svårt att hitta rätt. Elinor menar att det
finns skillnader mellan killars och tjejers
förhållningsätt till IT. Tjejer vill att det skall vara
praktiskt användbart medan killar är mer intresserade
av tekniken i sig, t ex hur många megabyte man har.
Hon tycker också att killar ofta tar kommandot om
man jobbar parvis, en kille och en tjej. Elinor tycker att
det är bra att det finns tillgång till mycket information
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och hon menar att IT har gjort att hon, i lilla Sverige
känner sig närmare den övriga världen. I framtiden tror
hon att hon kommer att använda sig mycket av datorer
i sitt jobb, ca sex, sju timmar om dagen. Telefon via
Internet är någonting som hon tror på för framtiden.
 
 Erika
 
 Erika är 23 år och hon gick treårig teknisk linje på
gymnasiet. Då gick hon en datakurs och fick lära sig
DOS. När hon tänker tillbaka upplever hon det som
mycket annorlunda mot nu. Hon hade tillgång till dator
hemma i familjen från det att hon var tretton år.
Hennes bror och hon tjatade sig till att de skulle skaffa
den. Hon ville lära sig programmering för det tyckte
hon var roligt.
 
 Nu, på högskolan, läser Erika elektroteknik med
inriktning mot kommunikation, vilket kommer att leda
till att hon blir "IT-ingenjör". Hon håller på med sitt
examensarbete, vilket handlar om programvara till
mobiltelefon och radiokommunikation. Erika är i stort
sett självlärd inom IT-området. Hon har följt med
utvecklingen sedan hon började på högskolan och har
alltid varit positiv till att lära sig att använda IT. Hon
tycker att hennes kunskapsnivå är god, men hon skulle
vilja bli bättre på att hämta hem filer. Erika använder
sig av Internet när hon söker för sitt examensarbete,
men det gäller att förstå sökmaskinerna så att man inte
får för många träffar. På Internet finner hon den
färskaste informationen eftersom böcker snabbt blir
föråldrade inom området. Hon har ett eget konto på
skolan och datorerna där är mycket snabbare än datorn
som hon har hemma. Erika använder även e-post,
ordbehandling och tillämpningsprogrammet Matlab.
Privat har hon gjort sökningar inför sin
greklandssemester. I början surfade hon mycket men
det har hon tröttnat på.
 
 Erika har inte reflekterat över relationen kvinna och IT,
men hon påminner sig att en lärare i programmering
inte tog sig lika mycket tid med tjejerna som killarna i
kursen. Erika tycker att begreppet informationsteknik
är ett modeord som inte innefattar så mycket, det är
ospecificerat. När det gäller framtiden kommer hon att
arbeta med IT. Privat kommer hon att använda det som
ett sätt att snabbt få information. Fördelen med
informationstekniken är att den är snabb. En nackdel är
att både reklam och företag framhåller IT som något
som enbart är positivt, det tycker hon är vilseledande.
 
 
 
 Tanya
 
 Tanya är 23 år. Hon gick treårig naturvetenskaplig
linje och valde då en frivillig datakurs under två år.
Hon tycker att den var rätt så bra, den innehöll bl a
ordbehandling och programmering. Hon valde kursen
eftersom hon inte hade någon dator hemma, för att på

så sätt få erfarenhet. Under gymnasiet gick hon även en
kortare kurs i informationssökning på biblioteket.
 
 
 Hon läser nu teknisk fysik och har valt en del kurser
med inriktning mot miljö. Sitt examensarbete har hon
inte påbörjat ännu. Hon hämtar en del kursinformation
via Internet och använder även e-post.
Tillämpningsprogrammen Matlab och Mathematica
har hon endast använt i liten utsträckning. Hon tycker
inte att hon har haft något behov av informations-
sökning i samband med studierna och upplever det som
lite krångligt. Hon har dock använt sig en del av det
när det gäller egna privata intressen och då fått fram
intressant information. Det finns bra tillgång till
datorer på skolan, där hon har ett eget konto. Vid
enstaka tillfällen har hon kopplat upp sig på sitt konto i
skolan via en gammal dator som hon har hemma. När
hon började på högskolan gick hon en
introduktionskurs i datoranvändning. Hon har även gått
en kurs i informationssökning men tycker inte att hon
har haft någon nytta av den.
 
 Tanya tycker att hennes erfarenhet av
informationsteknik var tillräcklig när hon började sina
högskolestudier och även nu upplever hon att
kunskaperna räcker till. Hon tycker att män lätt gräver
ner sig i teknikens detaljer medan kvinnor använder
den mer som ett redskap. Att skillnaderna finns har hon
inte tänkt så mycket på. IT- begreppet förknippar hon
med datorer, Internet och utbyte av information. Hon
börjar bli ganska trött på Internet  och tycker att den
nya tekniken lätt blir överdriven. Informationstekniken
är bra när den används som ett redskap, men samtidigt
går utvecklingen alldeles för fort och för mycket
pengar läggs ned på den. I framtiden tror hon att e-post
kommer att bli en naturlig ersättning för telefonen,
vilket är praktiskt.
 
 Tekla
 
 Tekla är 23 år och läser teknisk fysik. På högstadiet
kom hon i kontakt med datorer  när de lärde sig
programmering i Basic men på gymnasiet använde hon
det inte mycket. Då var det endast i samband med ett
CAD-program och det kommer hon ihåg att hon tyckte
var roligt. Hennes pappa tog hem en dator från jobbet
och den använde hon till spel och ordbehandling.
 
 Tekla hade mycket lite erfarenhet av datorer innan
högskolan därför tycker hon att det var bra att hon fick
gå en introduktionskurs. Tekla har också gått en  kurs i
informationssökning . För övrigt är hon självlärd eller
så har hon fått hjälp av kompisar. Hon har gjort en del
informationssökning när hon har haft projektarbete och
också sökt artiklar inför examensarbetet som hon
precis påbörjat. E-post använder hon mycket och vid
laborationer i matte hon använt Matlab. En del kurser
som hon gått har haft hemsida med kursinformation
och det tycker hon är praktiskt. Tekla har ingen dator
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hemma, hon tycker inte att det känns viktigt och hon
har tillgång på skolan. Hon är med i en
diskussionsklubb som finns på skolan och för sin
privata del brukar hon göra sökningar på författare och
böcker och spela spel.
 
 Tekla tycker att informationsteknik är ett luddigt
begrepp. Hon förknippar det med att söka information
med hjälp av datorer och hon tycker att det är praktiskt.
Att det skulle vara något speciellt med att vara tjej i
förhållande till IT har hon inte tänkt på. Hon tycker att
det finns tjejer som är intresserade av datorer och de
som inte är det och att det är likadant när det gäller
killar. Mycket information på Internet tycker hon är
skräp och hon säger att det verkar osäkert med
penningtransaktioner. En fördel är att det är praktiskt
man behöver inte passa några öppettider. Hon tror att
hon kommer att använda sig av informationssökning i
framtiden på jobbet. På fritiden kommer hon nog inte
att använda det så mycket. Kanske kommer hon att titta
på tidtabeller och beställa böcker.
 
 Tess
 
 Tess är 24 år. Hon gick naturvetenskaplig linje på
gymnasiet. Då läste hon datakunskap och lärde sig
Excel och programmering i Pascal. Hennes pappa
skaffade dator tidigt och hon använde den till dataspel
och ordbehandling.
 
 Tess är klar med sin civilingenjörsutbildning i teknisk
fysik och håller nu på att doktorera. Hon hade inte
mycket kunskaper om datorer när hon började
högskolan utan det har kommit efter hand i samband
med att användningen har ökat. Nu tycker hon att
hennes kunskaper inom IT är goda. Hon gick en kurs i
informationssökning på biblioteket och den har hon
haft användning för. I samband med sitt examensarbete
gjorde hon mycket sökningar både på Internet och i
databaser och då märkte hon att det är lätt att få
alldeles för mycket träffar. Hon använde sig även av
fulltextdatabaser, vilket hon tycker är bra för då slipper
man att kopiera artiklar. Under sin utbildning använde
hon programmen Matlab, Mathematica och
Caleidograf, vilket är liknande Excel. Hon använde sig
även av e-post. Datasimulering blev allt vanligare i
kurserna efter hand som hon gick utbildningen. Hon
har en liten dator hemma som hon använder för
ordbehandling. På sitt arbetsrum har hon tillgång till
Internet och hon brukar använda det för att titta på
dagstidningarnas hemsidor och efter teaterrecensioner.
Hon är även intresserad av rymdteknik och det händer
att hon gör sökningar om det.
 
 Tess förknippar informationsteknik med datorer, TV,
radio och media. Det är något som är användbart men
som kan få för stort inflytande i händerna på fel
personer. Hon tror att tjejer har större respekt för
datorer än killar. De vill vara helt säkra innan de
trycker på en knapp medan killar inte är rädda för att

pröva. En fördel med att vara tjej kan vara att man
lättare får hjälp i datasalen. Hon tycker att det verkar
vara osäkert att göra bankaffärer och inbetalningar via
Internet och att det är en nackdel med alla
reklamutskick som görs på Internet. I framtiden tror
hon att hon kommer att använda informationsteknik i
samband med informationssökning och  även e-post,
för det tycker hon är mycket bättre än telefon. Privat
kan hon tänka sig att använda det för biljettbokning.
 
 Tina
 
 Tina är 23 år. Hon gick naturvetenskaplig linje och
valde att läsa extra biologi. På gymnasiet läste hon
programmering i Pascal, men tyckte inte att det var så
givande, eftersom läraren var dålig. Hon hade inte
tillgång till dator när hon bodde hemma. Hon kommer
ihåg att hon ville ha, men hennes föräldrar satte sig
emot.
 
 Nu läser hon teknisk fysik med inriktning mot fotonik.
Hon har inte påbörjat sitt examensarbete ännu. Inför
högskolan var hon nybörjare när det gällde datorer.
Hon gick en introduktionskurs och lärde sig Sun
arbetsstationer, Unix, Matlab och ordbehandling. Den
kursen tyckte hon var bra. Tredje året på högskolan
gick hon en kurs i informationssökning och fick lära
sig att söka i databaser. Det kommer hon att använda
sig av i samband med examensarbetet för att söka efter
relevanta artiklar. Tina använder sig ofta av e-post,
både för kontakt med lärare och elever. Många kurser
på utbildningen har egna hemsidor som uppdateras
kontinuerligt, det tycker hon är bra för då slipper man
en massa papper. Netscape har hon använt sig av i
någon enstaka kurs. Matlab, ett tillämpningsprogram,
använder hon mycket och det tycker hon är lätt att
använda. Hon tycker även att det är roligt med spel
men vill inte fastna i det. Privat gör hon sökningar när
det gäller musik och resande. Hon har ingen dator
hemma, det finns inget behov av det, eftersom
tillgången är så bra på skolan.
 
 IT förknippar hon med Internet, leta i databaser och
även teknik som man använder i samband med
presentation. Det är något naturligt. Hon tycker att det
är löjligt att kvinnor skulle ha någon speciell
inställning till teknik och är rädd för att, som hon tror,
unga kvinnor blir avskräckta inför det som har med
teknik att göra. Tina märker ingen skillnad mellan
kvinnor och män, datorer kommer in så naturligt i
utbildningen. IT är enligt Tina mycket väsen för något
som inte är så märkvärdigt. Hon ser en praktisk nytta i
samband med samhällsinformation, men mycket
information på Internet tycker hon är oseriös. I
framtiden tror hon för sin personliga del att hon
kommer att använda sig av IT helt naturligt på jobbet.
E-post kommer att ersätta vanliga brev och
inbetalningar kommer att ske via Internet. På  fritiden
vill hon umgås med människor för det tycker hon är
viktigare än datorer.
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 Tora
 
 Tora är 24 år. Hon gick naturvetenskaplig
gymnasielinje och läste då en del programmering. Det
fanns ingen dator hemma i familjen. Hon hade endast
lite kontakt med datorer och IT innan hon började
högskolan.
 
 Nu läser hon teknisk fysik och håller på med sitt
examensarbete om biocellsteknik. I början av
högskolestudierna gick hon en kurs och lärde sig Unix
och hon har även läst två kurser i programmering,
vilket hon tyckte hon var roligt. I trean gick hon en
kurs i informationssökning i samband med ett projekt.
Hon tycker inte att hon lärde sig mycket där.
Informationssökning upplever hon som svårt och hon
har endast sökt några få gånger i samband med sitt
examensarbete. Hon har inte heller haft något större
behov av det. Tora känner sig osäker och rädd för
datorer, hon försöker undvika dem. Det är en känsla
som hon har kvar sedan mellanstadiet, då datorn var
ny. Tryckte man på fel knapp kunde man förstöra
något, minns hon att det kändes som. Tora har ingen
dator hemma, hon tycker inte att det finns något behov
av det eftersom tillgången på skolan är så bra.
 
 När det gäller IT-begreppet  vet hon egentligen inte
vad det innebär, men hon tänker på datorer och
Netscape. Hon har inte tänkt på relationen kvinna och
IT, men hon tycker att området är så pass nytt att det
borde vara jämställt. Killar verkar mer vana vid
informationssökning, hon tror att det beror på att de
helt enkelt har större erfarenhet. Hon är helt säker på
att hon kommer att jobba med datorer i framtiden.
 
 Torborg
 
 Torborg är 26 år och studerar på linjen för teknisk
fysik. Gick naturvetenskaplig gymnasielinje.
Förvärvsarbetade därefter ett år. Läste två år på
MatNat-linjen innan hon började på sin nuvarande
utbildning.
 
 Informationsteknik associerar hon först och främst med
Internet, men menar att själva begreppet innebär så
mycket mer. Hennes förklaring på begreppet är att det
innebär att överföra information på bästa sätt. Hennes
känslor inför IT är att det är väldigt modernt, och att
det finns stor efterfrågan på IT-arbetsmarknaden efter
personer med hennes utbildningsbakgrund. Hon är inte
intresserad av att arbeta med IT, men uppger att hon
antagligen kommer att använda det mer i framtiden.
Leta information på "nätet" kommer hon nog att göra i
större utsträckning än nu, och hon antar att hon då
kommer att bli duktigare på att använda det till mer
vardagliga saker som t ex hitta busstidtabellen.
 
 Torborg uppger att hon inte har kommit i kontakt med
IT speciellt mycket genom utbildningen. Studenterna

har egna konton på skolans datorer. Genom dem
hämtar de kursuppgifter och schema över nätet.Hon
använder e-post för att skicka inlämningsuppgifter till
lärare. I övrigt anser hon att hon mest använder IT för
att söka information för personliga intressen. Det är
sällan hon gör informationssökningar för studierna.
 
 Inom ramen för utbildningen har hon gått en kurs i
bibliotekssökning. Hon fick då lära sig sökning i olika
databaser. Detta upplevde hon som användbart. Innan
starten på högskolan ansåg hon sig sakna en allmän
datorvana. Kunskaper i att komma in på nätet
behövdes inte heller då. Behovet har istället vuxit fram
allteftersom, och då lär hon sig efterhand som det
behövs.
 
 När hon började utbildningen upplevde hon att det
ansågs som fint och märkvärdigt att behärska IT. Nu
ser hon det mest som ett redskap för att uträtta något,
men hon tycker inte att det är speciellt spännande att
använda IT.
 
 Hemma har hon tillgång till en "jätteliten" dator. Den
använder hon till att skriva ren text på: dagbok och
brev. Hon menar att tillgången på datorer är så bra på
skolan att det är svårt att konkurrera med dem.
Studenterna har tillgång till datorerna dygnet runt, alla
dagar i veckan. Hon anser därför inte att hon behöver
en mer avancerad dator hemma.
 
 Hennes kunskapsnivå inom IT anser hon vara
"mellanbra". Hon tycker inte att hon har surfat så
mycket. Dessutom tycker hon att det ofta är
tidskrävande att hitta lite information.
 
 Reflektionen kring förhållandet kvinna och
informationsteknik ger henne associationen att det är
ett "grabbigt" område. Förekomsten av porrbilder och
liknande på Internet menar hon kan verka
avskräckande på hennes användning. En del manliga
kurskamrater har bilder på "vackra" kvinnor som
skärmsläckare. Det förstärker hennes intryck av att IT
är en manlig kultur.
 
 Tove
 
 Tove är 25 år. Hon gick fyraårig teknisk linje på
gymnasiet och där hade hon ingen kontakt med datorer
vad hon minns. Under gymnasietiden köpte hon och
hennes syster en dator tillsammans, den använde hon
för spel och ordbehandling.
 
 Hon läser teknisk fysik med inriktning mot elektronik
och mikrovågor. När hon började högskolan var IT inte
så utbrett ännu, det har utvecklats mer och mer under
tiden. I trean gick hon en kurs i informationssökning
inför sitt examensarbete och lärde sig artikelsökning i
databaser. Det har hon använt sig av en del nu. För
övrigt har hon inte gått några kurser utan har lärt sig
själv i sin egen takt. I början kunde hon inte så mycket
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men nu tycker hon att hennes kunskapsnivå är god.
Hon har inte mött några motstånd när hon har lärt sig
att hantera IT utan det har känts naturligt. Tove har
använt ett CAD-program i elektronik och ett
tillämpningsprogram som heter Matlab. Hon tyckte att
det var roligt att surfa i början men nu har hon tröttnat,
Internet har blivit för stort. Hon har dator hemma sedan
ett år tillbaka. Den använder hon mest till spel, helst
actionspel, och även e-post och chatprogram. Hon
kopplar upp sig mot skolan för att titta på sin e-post.
 
 Tove förknippar informationsteknik med Internet, e-
post, mobiltelefoner och att kunna bli nådd. Hon tycker
att det är något naturligt som hon känner sig isolerad
utan. Hon känner sig inte diskriminerad i förhållande
till killarna när det gäller IT utan tycker snarare att hon
får uppmärksamhet. Man skall inte skrämma tjejer för
teknik, framhåller hon. En nackdel med IT tycker hon
är att man kan sprida vad som helst på Internet
eftersom det inte finns någon censur.
 
 Tua
 
 Tua är 25 år. På gymnasiet gick hon naturvetenskaplig
linje. Där kom hon endast i kontakt med datorer vid
något enstaka tillfälle. Hemma, i familjen, hade de en
gammal dator och den använde hon för spel under
mellanstadietiden.
 
 Nu läser hon teknisk fysik och har valt att inrikta sig
mot data. Första året på högskolan hade hon nästan
ingen kontakt med IT, varken Internet eller e-post, det
var endast om hon var tvungen. Hon gick en kurs i
datoranvändning i början men för övrigt har hon lärt
sig själv och med hjälp av sina kurskamrater. Hon gick
också en kurs i informationssökning men den tyckte
hon var tråkigt och det är ingenting som hon har haft
användning för. Under det sista läsåret har föreläsarna
haft egna hemsidor med kursinformation och det
material som visas på overhead. Man kan hämta ut det
istället för att gå på föreläsningarna. Tua använder sig
mycket mer av e-post nu än i början, både för att
kontakta sina kurskamrater och för att skicka in
uppgifter till lärare. På senare tid har hon använt sig en
hel del av Internet och där har hon hittat mycket
information i samband med vissa kurser. Hon tycker
att hon hittar det som hon vill ha tag på när det gäller
informationssökning. Tua har en dator hemma och hon
tycker att det har hjälpt henne att lära sig att handskas
med IT. Hon är uppkopplad på sitt konto i skolan
hemifrån, så att hon kan läsa sin e-post. Hon söker inte
så mycket på Internet hemifrån eftersom hon tycker att
det kostar för mycket pengar, men hon tycker att det är
bra att kunna få information från skolan och hon har
även sökt lägenhet via Internet.

 
 Informationsteknik kopplar hon till Internet och e-post
men det väcker inga speciella känslor hos henne.
Relationen kvinna och IT har hon inte reflekterat över,
det är någonting som känns naturligt för henne. Hon
tycker att det är bra att man kan få tag på mycket
information men poängterar att informationstekniken
aldrig kan ersätta vanlig mänsklig kommunikation. I
framtiden tror hon att man  kommer att använda
mycket e-post eftersom det är bättre än vanliga brev
och telefon.
 
 Tyra
 
 Tyra är 22 år gammal. Hon gick naturvetenskaplig
linje. Under gymnasietiden gick hon några frivilliga
datakurser och lärde sig då bl a ordbehandling, vilket
hon tyckte var roligt. Hennes pappa skaffade en dator
redan när hon gick på mellanstadiet. Då använde hon
den mest för spel.
 
 Hon läser nu teknisk fysik och har inriktat sig mot
fotonik och mikrovågor. Sitt examensarbete skall hon
börja med till sommaren(-98). Tyra använder sig
mycket av e-post och även "webben" för att hämta
kursinformation och göra sökningar inför olika projekt.
Användningen av e-post och Internet har ökat under
tiden som hon har gått på högskolan, det hade hon
ingen erfarenhet av innan. Hon har även använt
tillämpningsprogrammen Matlab och Matematica. De
tyckte hon var lite svåra att lära sig i början men efter
hand har det gått bättre. Hon har gått en kort kurs i
biblioteksanvändning, men det hon fick lära sig där
kunde hon lika gärna lärt sig på egen hand tycker hon.
För övrigt har hon inte gått några kurser utan hon har
lärt sig själv, allt eftersom behov har uppstått. Tyra
tycker att det är roligt att lära sig att använda
informationsteknik och upplever att hon kan det hon
behöver kunna. Hon har även tillgång till dator hemma
och är internetuppkopplad. Hemma använder hon
datorn för e-post och till att surfa på Internet, titta på
bioannonser och även lite spel.
 
 IT-begreppet kopplar hon till datorer, Internet, e-post
och multimedia. Hon ser det som ett användbart
hjälpmedel. Förhållandet kvinna och IT har hon inte
funderat på för egen del. Hon tror att det är mer
märkbart bland kvinnor som tillhör hennes mammas
generation. Hennes egen mamma har datorskräck. Tyra
är säker på att hon kommer att använda sig av datorer i
yrkeslivet. Hon tror att det blir en fortsatt utveckling av
datorer, de kommer att finnas med som ett hjälpmedel.
En nackdel är att det kan bli för mycket innesittande.
Det är viktigt att komma ut också och inte bara
kommunicera via datorn.
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7.2  Temaområden
 
 7.2.1 Begreppet informationsteknik
 
 Att begreppet informationsteknik inte är något enkelt eller entydigt kan man utläsa av vår tidigare
genomgång. (3.1)  Respondenterna fick vid intervjutillfället associera fritt till ordet IT eller
informationsteknik.
 
 TEKNOLOGER
 
 Inför begreppet informationsteknik uttalar de teknikstuderande skiftande associationer och känslor.
Nästan samtliga nämner Internet som en del i begreppet. Dagny antar att de två orden är liktydiga,
och tror att IT har en annan betydelse än informationsteknik. På frågan vad hon innefattar i
begreppet informationsteknik svarar hon: "Jag antar att de menar webben, men då skulle jag ju säga
webben istället. Det är samma sak med IT det säger mig inget."
 
 Även datorer, informationssökning och datakommunikation associerar flera av TEKNOLOGERna
till begreppet. Tess uttrycker att hon anser att även TV och radio innefattas inom IT-området..
Några respondenter har uppfattningen att det är ett svårdefinierat ord. De säger att de inte är klara
över betydelsen på begreppet.
 
 Flera nämner att de ser IT som ett praktiskt hjälpmedel. Tove uttalar att för henne är
informationsteknik något naturligt. Hon menar att hon skulle känna sig isolerad om hon inte var
uppkopplad till Internet. Flera respondenter uttrycker irritation över IT-begreppet. Dels för att det
är så ospecifikt, enligt Erika och dels för att det som Dagny säger, används som ett flaggord. Tanya
anser att IT-visionen är överdriven. Hon säger: "Jag är lite trött på det nu, för det här med Internet
och alla människor som jag träffar utanför [skolan] då...Det känns som de har nån slags IT-vision
att skaffa det här och skaffa en dator och hänga med sådär bara för sakens egen skull. Inte för att de
har ett behov utav det. Så köper de hur mycket som helst, flera tusen kronor och så. Jag tycker det
är lite överdrivet."
 
 Även Tess och Elinor uttrycker en viss reservation inför IT. Enligt Tess kan IT missbrukas i
händerna på fel personer. Elinor tycker att Internet ibland kan kännas övermäktigt. Tora och Tua
uppger att IT inte väcker några som helst känslor hos dem.
 
 JURISTER
 
 Tolkning och uppfattning av begreppet varierar hos juristerna. Några uppger att de i första hand
tänker på Internet. Jessica säger också efter en stund av tvekan att "Det kanske är Internet då
också.". Johanna säger: "Mest på dator och IT, själva "netgrejen" där." Vår tolkning av ordet
"netgrejen" är att hon syftar på Internet. Julia uppger att hon tänker på datorer och bearbetning av
data i datorer. "Det är precis det jag lägger in i det", säger hon.
 
 Jessica och Johanna uttrycker en viss skepsis inför begreppet. Johanna anser att det är ett lite
överexploaterat ord. Jessica säger: "Jag undrar ju vem som har kommit på det här ordet som
ploppar upp överallt. Informationsteknik? Det skulle ju vara det här Word-programmet. Jag menar
... data .. datorn, det är ju en hårdvara och sen så säljer ju Microsoft sina program, och så ser vi det
som nånting som alla ska kunna. Jag har nog aldrig riktigt förstått mig på det här med IT,
faktiskt..." Hon tillägger att hon tycker att det är ett odefinierat och upphaussat begrepp.
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 Att informationsteknik till stor del associeras med informationssökning belyser flera av
respondenterna. De använder uttryck som: leta material, få information, samla information på
Internet, sitta framför datorerna på skolan och söka efter något.
 
 Informationstekniken innebär jättestora möjligheter, tycker Jeanette. Genom IT har hon fått
möjlighet att skaffa en stor mängd material till sin uppsats, som hade varit avsevärt krångligare om
hon varit tvungen att söka i böcker, säger hon. Att IT är något positivt är ett uttlande som många
gör. Janni och Joy tycker tekniken är bra, men tillägger att det är svårt eller tråkigt att utnyttja den.
Jonna anser att det känns nytt, något som har kommit de senaste åren. Julia är den enda som
uttrycker att för henne är IT ett neutralt begrepp. Hon ser det som ett verktyg. Ungefär som en
dammsugare eller tekanna, varken frånstötande eller jättekul, tycker Julia.
 
 SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSE
 
 Att Internet är en viktig beståndsdel i begreppet informationsteknik uttrycker många respondenter i
båda grupper. Datorer och informationssökning är också begrepp som de i hög grad
sammankopplar med begreppet informationsteknik.
 
 Bland jurister och teknologer uttalas liknande invändningar mot begreppet. Respondenter i båda
grupper uttalar åsikten att det är ett svårdefinierat och oklart begrepp. De uttrycker också känslor
som irritation och skepsis. En teknologer menar att det är ett modeord som dyker upp lite överallt.
Detta uttrycks på liknande sätt även av en jurist.
 
 Några teknologer uttrycker också farhågor om att IT kan missbrukas i händerna på fel personer.
Denna uppfattning uttrycker ingen av juristerna. Flera respondenter i båda grupper menar att
informationstekniken är ett praktiskt hjälpmedel som innebär stora möjligheter.
 
 7.2.2 Fördelar och nackdelar med informationstekniken.
 
 "Datorn tillhör ju samhället idag. Man måste kunna. Det är ingen kunskap man frågar om man har.
Utan det förutsätts att man kan". (Jonna, 23 år.)
 
 Citatet belyser mer eller mindre samtliga respondenters uppfattning. Deras uttalanden uttrycker
åsikten att det inte existerar någon valmöjlighet inför användningen av informationsteknik idag.
Vissa ser ingen som helst nackdel med det, utan ser enbart tekniken som något positivt. Andra
uttrycker varierande invändningar mot tekniken.
 
 TEKNOLOGER
 
 En fördel enligt Erika är att man snabbt får information. Tekla tycker att det är positivt och att det
är lättillgängligt. Man slipper passa öppettider. Tina nämner bank- och postärenden som ett
praktiskt användningsområde. Tua tycker att det är bra med all information som har blivit
tillgänglig. Elinor anser att världen har blivit mindre genom IT. Hon säger:
 

 "Ja, det är positivt. Jag menar man har ju blivit närmre till
världen. Man sitter inte i sitt eget lilla hörn i Sverige här längre,
utan man kan söka på en databas i USA, eller prata med någon
som bor i Australien. Man är mer internationell"
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 Några känner oro inför det ökade informationsflödet, speciellt på Internet. Elinor som är
övervägande positivt inställd till IT känner sig ibland tveksam. Hon använder följande ord:
"Nackdelen är väl att man får för mycket information, helt enkelt. Det är svårt att sålla. Men det tar
tid, mycket tid. Ibland undrar man om det kanske är så viktigt"
 
 Tina tycker att mycket på Internet är skräp. Tekla menar att en stor del av informationen inte är
korrekt. Både Dagny och Tove säger att de är oroliga för att det är så lätt att producera dokument på
Internet. Tess säger att IT kan få för stort inflytande i händerna på fel personer. Hon menar:
 
 "Man kan ju sprida vad man vill. Jag läste i [tidningen] häromdagen att det var sådana där pedofiler
som köpt en egen server. Det finns ju ingen lag mot det. Det finns ju ingen censur på nätet. Så det
hoppas man ju att sådana grupper inte sprider sig runt."
 
 När Dagny reflekterar över informationsteknikens utveckling anser hon att samhället har förändrats
skrämmande snabbt. Även Tanya uttrycker oro över utvecklingens fart. Hon uttrycker sig på
följande sätt:
 
 "På ett sätt tycker jag att det är jättebra. Och på ett sätt tycker jag att det går alldeles för fort och det
läggs ned alldeles för mycket pengar på det i hela samhället tycker jag...och tid och ...allting...kraft.
Jag tycker att det är viktigt att man ser det som ett redskap att uppnå något annat, att det liksom inte
har ett självändamål"
 
 Tua menar att tekniken inte kan ersätta mänsklig kommunikation. Tyra tycker att det är viktigt att
det inte blir för mycket kommunicerande via datorn, utan att man kommer ut och träffar folk också.
På fritiden vill Tina umgås med människor. Hon tycker att det räcker med att ha dator på jobbet.
Hon vill också handla kläder och andra saker i affärer, och inte på Internet. Det är viktigt med
intrycken man får då, och kontakten med människor.
 
 JURISTER
 
 Flera juridikstuderande anser att informationstekniken  innebär ett snabbt sätt att få tillgång till en
stor mängd information. Joy menar också att hon har sparat tid när hon har använt sig av IT istället
för att slå i böcker. Josefin uttrycker att hon är imponerad av hur stort utbud informationstekniken
innebär och då framförallt Internets möjligheter.
 
 Joy menar att det kan finnas en risk att tillgången till samt möjligheten att använda
informationsteknik blir ojämlik i samhället. Vissa personer eller grupper kan bli utestängda från
användning av IT p g a brist på pengar eller utbildning, menar Joy. Detta anser hon vara negativt.
 
 Jeanette känner motvilja inför att tillbringa alltför många timmar framför datorn varje dag. Hon
anser att det inte kan vara hälsosamt.  Hon menar också att IT kan innebära en brist på personlig
kontakt mellan människor. Hon säger:
 
 "Ibland kan jag tycka att det är konstigt att folk kan sitta och chatta, och så. Istället för att gå ut och
träffa folk. Det är ju lite konstigt. Vissa dom är ju helt galna, dom sitter i flera timmar. Halva
nätterna så. I och för sig är det ju kul att träffa folk från hela världen, men... men jag vill hellre ut
och röra på mig. Istället för att sitta framför en dator. Jag har inget intresse av det."
 
 Julia har uppfattningen att IT och datorer har fått en alltför stor betydelse i samhället. När man
prioriterar satsning på IT istället för att ge grundskolan resurser blir hon upprörd. Josefin menar att
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informationstekniken rationaliserar bort människor i arbetslivet. Det upplever hon som en
skrämmande utveckling. Men samtidigt menar hon att man vänjer sig vid det utan att reagera.
Johanna och Jessica anser inte att detta är en negativ utveckling. De menar att endast tråkiga och
monotona arbeten försvinner, och därför spelar det ingen större roll.
 
 Flera juridikstudenter uttrycker sin oro över att informationstekniken kan bli en faktor som innebär
att de kan sållas bort vid anställningsintervjuer. Några respondenter uttrycker att bristen på kunskap
inom IT kan innebära ett hinder för dem att få ett arbete. Flera uttrycker att de känner sig pressade
att lära sig mer.
 
 SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSE
 
 Jurister och teknologer är eniga om att informationstekniken är lättillgänglig och innebär ett stort
utbud på information. Några teknologer uttrycker oro över informationsflödets enorma storlek.
Några anser dessutom att en hel del av informationen på Internet inte är helt tillförlitlig. Ett par
teknologer uttrycker oro över att möjligheterna att publicera dokument på Internet kan missbrukas i
händerna på "fel" personer/grupper. Ingen av dessa farhågor uttrycks av någon jurist.
 
 En jurist anser att informationstekniken kan innebära att människor kommunicerar via dator istället
för att träffas personligen Detta anser hon vara negativt. Även ett par teknikstuderande påtalar
detta. De menar att tekniken inte kan ersätta den personliga kontakten.
 I båda grupper uttalar några respondenter att de anser att för mycket resurser och uppmärksamhet
läggs vid utvecklingen av IT. Men det är endast inom gruppen juridikstuderande som flera uttalar
sin oro över att kunskapsbrist inom informationsteknik kan utgöra ett hinder för dem när de skall ut
på arbetsmarknaden.
 
 7.2.3 Tillgång till informationsteknik
 
 TEKNOLOGER
 
 Några av kvinnorna som går på teknisk högskola hade inte tillgång till dator i hemmet under sin
uppväxttid. Tina säger att hon kommer ihåg att hon ville ha en dator, för hon såg att andra hade,
och då ville hon också kunna skriva och spela spel. Men hennes föräldrar insåg inte något behov av
det. Bland de övriga som hade tillgång till dator hemma i familjen är det flera som nämner att det
var pappan i familjen som tog initiativet till att skaffa den. Tuas pappa lånade hem en dator när hon
skulle skriva sitt specialarbete på gymnasiet. Bland respondenterna är det några som redan tidigt
hade dator hemma. Erika säger att hon och hennes bror tjatade sig till en dator hemma. Hon var
tretton år när de skaffade en. I Tyras och Dagnys familjer hade de dator redan när de gick på
mellanstadiet.
 
 Flertalet av teknologerna utrycker att datortillgången på högskolan är mycket god och att
datasalarna är öppna dygnet runt. Alla har ett eget konto, en egen e-postadress och fri tillgång till
Internet. Dagny berättar om sin upplevelse av tillgången på skolan.
 

 "[På skolan] hade vi uppställt datorer som fanns till för vår
personliga förkovran. Vi har haft andra datorer som vi har
labbat på när vi har gjort programmering /…/ Datasalarna här är
ju öppna dygnet runt. Det är ju alltid folk här."
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 Man har även möjlighet att kommunicera med lärare via e-post och en del nämner att de hämtar
information angående föreläsningar via lärarnas hemsidor. Tanya beskriver det så här:
 

 ”På många kurser då så får vi all kursinformation på nätet då, så
får man hämta det själv, skriva ut det om man vill eller bara titta
på datorn vilka uppgifter man ska lösa och så där, och schemat
och när tentorna är…”
 
 

 Varken Tekla, Tanya eller Tora har någon dator hemma nu. Även Tina får väl räknas till dem, för
hon har en dator men använder den inte. De är överens om att de inte har något behov av det
eftersom tillgången är så bra på skolan.
 
 De övriga har och använder sig av dator hemma. Flera utav dem är internetuppkopplade. Tess har
en gammal dator hemma utan uppkoppling till Internet, men hon nämner att hon har tillgång till det
på sitt arbetsrum, nu när hon doktorerar. Dagny och Tove brukar koppla upp sig hemifrån mot
skolan. Både Erika som är internetuppkopplad och Torborg som endast har en dator hemma för
ordbehandling säger att datorerna  på skolan är bättre. På frågan, om hon har en dator hemma,
svarar Torborg:
 

 "Ja, jag har en jätteliten, men det är bara för att skriva, ren text.
För de datorerna vi har här (på skolan) är så bra och vi har ju
tillgång till dom också dygnet runt och på helgerna också. Så
det är svårt att tävla med dom."
 "Så du upplever inte att det är någon brist att du inte har dator
hemma?"
 "Nä."

 
 JURISTER
 
 Ett fåtal av juristerna hade tillgång till dator i hemmet under uppväxten. Studierna på högstadiet
och gymnasiet däremot innebar kontakt med datorer för de flesta respondenter.
 
 Flera jurister upplever en påtaglig brist i IT-tillgången på högskolan. Av de studenter som saknar
tillgång till IT i hemmet uttrycker Jeanette att hon upplever detta. Hon säger:
 

 "Det har jag ju känt lite jobbigt när jag börjat här... lärarna
verkar förutsätta att man har dator hemma. Det finns ju dator
och så på [skolan], men man kan ju inte boka upp sig. Utan det
är mer att man får gå dit och springa runt."

 
 Även de studenter som har dator hemma menar att de visserligen har jättefina datasalar på skolan
men det kan vara väldigt svårt att få plats där. Miljön kring datorerna upplevs som stressande av
några. Det faktum att det hela tiden är andra studenter som väntar på sin tur innebär ett
stressmoment. Joy beskriver: "Det är hela tiden nån annan som flåsar dej i nacken, som ska fram."
Janni känner på liknande sätt:
 

 "Jag kan inte riktigt sitta ...ta hur lång tid som helst. För oftast är
det nån före och efter och sådär/…/ Jag skulle vilja ha en dator
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hemma så jag kunde sitta själv och ...ta hur lång tid på mig som
helst och bara leta och söka, och försöka hitta och ...lära mig. "

 
 Under studietiden har de flesta av de intervjuade juridikstudenterna haft tillgång till IT i hemmet.
Janni har genom pojkvännen tillgång till dator hemma. Denna saknar dock modem. De har
diskuterat att anskaffa ett. Jessica har tillgång till dator genom sin mor, men uttrycker ett starkt
önskemål om en egen multimediadator. Julia och Josefin har datorer med Internetuppkoppling i
hemmet, och Jonna har tillgång till Internet genom pojkvännens dator. Hon äger dessutom en egen.
Det är endast Jeanette och Judit som saknar tillgång till IT i hemmet.
 
 De flesta som har en egen dator har anskaffat den under den senaste två åren. Behovet har
uppkommit genom studierna. Några uttrycker tydligt att det är bekvämt och en stor lättnad att ha
tillgång till det hemma. Josefin tycker att:
 

 "Om man har det hemma så är det ju bekvämt. Som det var
innan fick man ju sitta på kvällstid, eller på raster. Man har
ingen lust att sitta på [skolan] direkt klockan tio en
torsdagskväll/…/Så jag behöver inte ta mig till skolan varje
gång jag behöver material. Så det tycker jag är jättebra."

 
 Upplevelsen av att tillgång till IT i hemmet har inneburit förändringar för användning och inlärning
av informationsteknik uttrycker flera av respondenterna.  Joy anser att hennes IT-kunskaper har
ökat väsentligt efter anskaffandet av egen dator. Josefin tycker numera att det är kul med datorer.
Hennes osäkerhet inför användningen har försvunnit. Janni och Judit menar att de säkert skulle
tillbringa mer tid framför datorn och upptäcka fler och fler möjligheter med IT. Judit säger: "Skulle
jag ha en hemma, så skulle man väl komma på en massa saker som man inte tänker på, eller vet om
nu. Men som då skulle visa sig vara användbara."
 
 Jeanette är den enda som uttrycker ett ointresse av att köpa en egen dator. Judit skulle gärna ha en
egen dator, men anser att det är för dyrt.
 
 SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSE
 
 Teknologerna uppger i högre grad än juristerna att de hade tillgång till dator i hemmet under
uppväxten. En stor och betydelsefull skillnad mellan de båda grupperna av intervjuade är tillgången
till datorer på högskolan. De juridikstuderande upplever här en stor brist på skolan och det har av
en del upplevts som stressande. För flera av dem har det därför inneburit en lättnad när de har fått
tillgång till det hemma. De har då kunnat förkovra sig och pröva sig fram i sin egen takt.
 
 Tillgängligheten på den tekniska högskolan beskrivs av de intervjuade som mycket god. Alla har
egna konton, det finns gott om datorer och datasalarna har öppet dygnet runt. Flera nämner att de
inte har behov av eller använder sin dator hemma, just därför att tillgången och datorerna i sig är så
bra på högskolan.De flesta av respondenterna har tillgång till dator i hemmet och fördelningen är
här jämn i de båda grupperna.
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 7.2.4 Inlärning av IT-kunskaper
 
 TEKNOLOGER
 
 Tanya är den som verkar ha haft mest datorvana från gymnasiet när hon började högskolan. "Jag
gick ju en så´n där inriktning på gymnasiet bara för att jag aldrig hade haft en dator hemma /…/ Då
lärde man sig ordbehandlingsprogram och typprogram och programmering och lite om hur
datorerna fungerade. Det var två år." Tanya tycker att hon hade tillräckliga datakunskaper när hon
började högskolan och det tycker även Elinor. De övriga hade endast haft sparsam kontakt med
datorer under gymnasietiden. Internet, informationssökning och e-post var något helt nytt för de
flesta men, som några tillägger, det var inte heller färdigheter som man förväntades ha i början.
 
 De flesta av de teknikstuderande uttrycker att användningen av IT har utvecklats och ökat under
högskoletidens gång. I takt med utvecklingen har de efter hand lärt sig att handskas med
informationstekniken. Några respondenter nämner att de gick en grundläggande introduktionskurs i
datoranvändning när de började högskolan. Tina fick lära sig ordbehandling, Matlab och Sun
arbetsstationer. Tekla nämner att introduktionskursen ej innehöll Internet och informationssökning.
Elinor som inte gick någon sådan kurs säger att hon vet att för de som börjar nu ingår en
introduktionskurs. De flesta nämner att de gått en kurs, motsvarande ett halvt poäng, i
informationssökning, vilken hölls i årskurs tre. Kursen hölls i biblioteket och innehöll sökning i
databaser och i bibliotekskatalogen. Dagny fullföljde inte kursen eftersom hennes dator krånglade.
Av de övriga är hälften positivt inställda till kursen. De har redan haft användning av det de fick
lära sig eller så ser de ett användningsområde i samband med sitt examensarbete. De övriga tycker
att kursen var ointressant och att de inte lärde sig mycket. Tyra tycker att hon kunde ha lärt sig det
mesta själv och Tekla säger att hon under kursens gång inte såg någon konkret tillämpning och
därför kände sig omotiverad.
 
 Många av de intervjuade har lärt sig mycket på egen hand när det gäller IT. Flera nämner att de
även har haft hjälp av kompisar, sambo eller rådfrågat duktiga studenter när de suttit i datasalen på
skolan. Inställningen till att lära sig att använda IT är varierande. Det är några som uttrycker en
öppen, positiv inställning. Bland annat Tove har ett avspänt förhållande till tekniken."Det har varit
ganska naturligt (att lära sig IT). Man liksom har börjat någon gång och sedan så har det klaffat
sådär." "Inga motstånd?"(Intervjuaren) "Nej."
 
 För Tora däremot har datorer och IT alltid varit något som hon inte behärskat och därmed helst
undvikit. Tess uttrycker en liknande inställning:" När man inte kan någonting så tycker jag att man
är väldigt rädd för datorer också på något vis. Man har en väldigt stor respekt, men det känns ju
aldrig som om datorn är herre eller nå´nting så´nt." Tess tycker ändå att hennes kunskapsnivå nu är
ganska god. Tanya och Tekla säger att de har lärt sig i den mån de har behövt, utan något större
intresse.
 
 De flesta säger att de är nöjda med sin nuvarande kunskapsnivå när det gäller IT. Erika, Dagny och
Tina har alla goda baskunskaper, men de skulle ändå vilja lära sig mer. Erika skulle vilja lära sig
mer om filhantering och Dagny säger att hon har problem på operativsystemsnivå. Tina förutser ett
livslångt lärande.  "Man är aldrig färdiglärd. Man skall ju gå vidare och brottas med större problem
i framtiden och lära sig mer. Det är naturligt."
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 JURISTER
 
 Vid starten på juristlinjen varierade respondenternas förkunskaper. Några hade kommit i kontakt
med datorer och IT genom grund- och/eller gymnasieskolan. Jonna beskriver att hon hade en
datorintresserad mattelärare som anordnade frivilliga kurser i Word och Excel. Dessa kurser deltog
hon i. Andra har mer eller mindre enbart fått "titta" på en dator några lektionstimmar, eller fått
utföra någon programmeringsövning. Jeanette förvärvade sina första datorkunskaper under
studierna på KomVux. Där deltog hon i en ADB-grundkurs. Denna upplevde hon som oerhört
viktig för hennes vidare studier vid högskolan.
 

  "Tänk om jag hade börjat juristlinjen och inte haft nån data alls
innan. Det hade varit ett helvete i så fall. Och vilken hjälp det
var att jag gick på KomVux och lärde mig detta med data.
Annars hade jag inte fixat nånting. Jag hade ju varit helt
nollställd".

 
 Bristen på undervisning påtalar flertalet av de intervjuade. De har endast deltagit i en kortare
introduktionskurs anordnad av biblioteket. Kursinnehåll var att lära sig söka i bibliotekskatalogen
samt databasen Rättsbanken. Ett fåtal deltog även i en kort introduktion i Mac- och PC-användning
som Studentkåren anordnade i början på utbildningen. Ingen av respondenterna anser att denna
undervisning har varit tillräcklig. Sina IT-kunskaper har de istället fått inhämta på egen hand, eller i
viss mån med hjälp av vänner.
 
 Att ha tillgång till dator i hemmet har stor betydelse för inlärningen av IT, anser flera. "Ser jag
tillbaka ett år på mina kunskaper när det gäller datorer så har det ändrat sig betydligt. Man leker
fram det själv. När lusten faller på hemma.", säger Joy. Janni menar: "Jag skulle vilja ha en dator
hemma så jag kan sitta själv och tar hur lång tid på mig som helst. Och bara leta och söka, och
försöka hitta och lära mig.”
 
 Att lära sig att behärska informationsteknik är tidskrävande, roligt samt nödvändigt, anser de
juridikstuderande  Ingen uttalar åsikten att det är tråkigt eller för svårt. Många känner förväntningar
från högskolans sida att de skall behärska IT innan de börjar studierna. Detta upplever de som
pressande. Studenterna upplever inte att de får varken tid eller undervisning i att lära sig
informationstekniken. Utan det blir något som varje enskild student får ansvara för själv. Flertalet
upplever dock inlärningen som tidskrävande. Joy undrar varför det måste ta så lång tid att lära sig
trots att man har intresse för det. Julia anser att det kan ta alltför lång tid att lära sig nya saker. Hon
begränsar därför användningen till det redan kända. Jonna menar att utbildningen redan är så
tidspressad, då blir kravet på IT-kunskaper ytterligare ett stressmoment.
 

 "Vi har så himla mycket jämt. ...man får vända ut och in på sig
själv oftast, för att orka klara av allting. Så ibland blir det
liksom ytterligare en grej som läggs på en som man är
tvingad...Det är ett krav...sen så vill jag lära mig. Jag vill kunna
det. När jag väl har lärt mig det, så kan det vara tidssparande."

 
 Jeanette ger också uttryck för att det tar tid att lära sig att använda IT, men hon upplever det inte
som speciellt svårt.
 

 "Det är ju inte såhär att jag lär mig görsnabbt. Men jag tycker
inte det är...när man lär sig och håller på med det... det är ju inte
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svårt på nåt vis. Det kan jag inte säga att jag tycker. Och sen
dom programmen jag har använt, så tycker jag att man kan lura
ut om det inte stämmer".
 

 Uppfattningen att det är nödvändigt att lära sig använda informationsteknik delas av många. Josefin
upplever att det inte enbart är för studiernas skull som hon vill lära sig mer, utan menar att det är
viktigt för henne för andra ändamål också.  Jeanette säger: "Nä, man kommer inte undan. Nä, man
måste lära sig." Jill menar att: "Jag borde lära mig mer om detta fast jag gör det inte. Det är väl dels
ointresse, och att jag tror att det tar mer tid än vad det gör, att lära mig lite mer då."
 
 Respondenterna värderar inte sin egen kunskapsnivå särskilt högt. Johanna är den enda som tydligt
uttalar att hon är ganska duktig på att använda IT. Några menar att jämfört med vänner och
kurskamrater så är de kunnigare, men samtidigt anser de att de har mycket kvar att lära sig. Janni
anser att hon kan ett minimum av vad hon borde kunna. Inställningen att man borde ha större IT-
kunskaper delas av de flesta jurister.
 
 SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSE
 
 Graden av datorkontakt innan högskolan är varierande inom de båda grupperna. Alla har ändå
någon slags erfarenhet, de flesta genom olika kurser på gymnasiet.
 
 Flera av de juridikstuderande har upplevt förväntningar från högskolans sida att de skulle haft
kunskaper inom IT-området innan de började högskolan. De teknikstuderande verkar inte ha känt
någon sådan press. De har höjt sin kunskapsnivå när det gäller informationsteknik i takt med att
användningen har ökat på högskolan. Undervisningen i IT är liknande inom de båda
studentgrupperna. De flesta har fullföljt en kortare kurs i informationssökning som biblioteket har
anordnat och några har även gått en introduktionskurs i grundläggande datoranvändning. Inom
gruppen av juridikstuderande är det flera som tycker att undervisningen när det gäller IT har varit
bristfällig. De flesta upplever också inlärning av IT som mycket tidskrävande. De teknikstuderande
är i stort nöjda med den undervisning de haft på högskolan. Inställningen till att lära sig IT varierar
bland dem, men de verkar hinna med det de behöver lära sig.
 
 Tillgång till dator hemma har underlättat inlärningen bland flera av de juridikstuderande. Detta
nämner inte de teknikstuderande. Bedömningen av den egna kunskapsnivån skiljer sig mellan
grupperna. Juristerna anser sig i stort inte vara särskilt duktiga utan menar att de har mycket kvar
att lära, medan de flesta av teknologerna tycker sig ha de kunskaper de behöver för användning av
IT.
 
 7.2.5 Användning av informationsteknik
 
 TEKNOLOGER
 
 Samtliga teknikstuderande uppger att de har kommit i kontakt med IT, dock  i varierande grad och
med olika inställning. Av de som hade tillgång till datorer under uppväxten nämner de att datorn
användes till att spela dataspel. Tekla, Tove och Tess säger att de även använde datorn till
ordbehandling. Tove menar att det var ovanligt att använda sig av ordbehandling under hennes
gymnasietid. Enligt henne var det vanligast att använda skrivmaskin då.
 
 Några respondenter nämner att användningen av IT under utbildningen har ökat under deras tid på
högskolan. Enligt Tua är det stor skillnad. Hon säger:
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 "Första året så använde jag ju nästan inte alls någonting, att man
var ute och kollade nätet, eller e-mail.... Men nu det sista året så.
Det börjar bli väldigt mycket att föreläsare lägger upp rätt
mycket information på egna hemsidor."
 

 Att kursinformation läggs ut på högskolans nät uppger flera respondenter.De upplever att det har
blivit vanligare under utbildningens gång. Flera respondenter anger att de använder sig av detta sätt
att få tillgång till information för studierna. Tekla tycker att det är praktiskt. Tanya menar att man
där får information om schema, när tentor skall vara och eventuella uppgifter som skall göras. Tua
nämner att man även kan få tillgång till föreläsningsoverheader om man missat någon föreläsning.
Dagnys sektion har en egen informationskanal. Hon berättar:
 
 "Jag läser i [Kanalen] för det har vi ju här på min sektion, så sprids information via [Kanalen]. Så
man är tvungen att läsa [Kanalen] ibland för att hålla sig à jour. En föreläsare som har något
speciellt meddelande till hela kursen, så kan han då maila den. Så slipper man få mail till allihopa.”
Dagny nämner också att lediga jobb annonseras ut av studievägledaren genom [Kanalen]. Tanya
och Dagny uppger att de chattade en del när de började på högskolan, men numera chatter de inte
så mycket. Tekla säger att hon är med i en intern diskussionsklubb på skolan.
 
 Elektronisk post
 
 Tanya tycker att användningen av e-post har ökat. Många respondenter nämner att de använder sig
av e-post ofta. Exempelvis Tess använder e-post dagligen. Kommunikationen gäller i första hand
elever emellan, men några nämner även kontakt med lärare via e-post. Tua har skickat in
laborationer till lärare via e-post. Tess anser att e-post är ett mycket bättre sätt att kommunicera på
än telefon. När hon varit ute och rest har hon loggat in sig på sitt konto och läst sin elektroniska
post.
 
 Informationssökning i databaser/Internet
 
 Alla respondenter uppger att de har använt sig av datorbaserad informationssökning i samband med
sina studier. Samtliga nämner att de använt sig av Internet, dock i varierade grad. Några  uppger att
de har sökt i databaser i samband med sitt examensarbete.
 
 Hur ofta de använder sig av informationssökning är varierande. Några säger att de söker mycket,
medan andra uppger att de sökt information endast ett fåtal gånger. Ändamålet för sökningarna har
ofta varit deras examensarbete.
 
 Dagny har plockat hem exempelprogram från Internet och hon uppger att hon använder Internet
istället för att gå till biblioteket. Visserligen anser hon att informationen på Internet inte är lika
tillförlitlig som den hon får tillgång till på biblioteket. Dagny säger också att informationssökning
är något som blivit aktuellt i slutet av utbildningen. Men hon menar att för de studenter som
påbörjar utbildningen nu kommer detta moment in redan vid inledningsskedet. Både Tyra och Tess
har utfört många informationssökningar i samband med olika kurser eller projekt under
utbildningen.
 
 Dagny, Tora och Tanya uppger att det kan vara svårt att hitta informationen de behöver vid
sökningar på Internet och i olika databaser. Tess, Tyra och Erika nämner att det är lätt att få alltför
många träffar. De menar att man måste specificera sina sökningar för undvika det.
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 Torborg tycker att själva sökspråket har inneburit svårigheter vid databassökningar. Elinor uppger
att hon hade problem med att specificera söktermer eftersom hon hade valt ett smalt ämne för
examensarbetet. Bibliotekarierna kunde inte hjälpa henne, säger hon. Erika nämner att Ericssons
hemsida innehöll mest aktuell information för hennes examensarbete. Böcker blir snabbt föråldrade
för hennes uppsatsämne, anser hon.
 
 Specialprogram för tekniska utbildningar.
 
 Det tillämpningsprogram som respondenterna nämner att de använder i störst utsträckning är
Matlab. Många uppger att de har använt sig av detta program. Ett par säger dock att de endast har
använt det sparsamt. Tora nämner att hon sällan utnyttjar det. Hon berättar på detta sätt:
 
 "Men normalt sett så använder mina klasskompisar, har använt det mycket mer än vad jag har gjort.
...Om du frågar vilken annan teknisk fysiker som helst skulle de nog säga: "Matlab har de använt
och Matematica"."
 
 Matematica är ett program som också nämns av några respondenter. Några utnyttjar programmet i
olika omfattning.  Bland övriga program som nämns finns ett CAD-program som Tove har använt
sig av i en kurs i elektronik. Tess har använt sig av Caleidograf, ett program som enligt henne
påminner om Excel.
 
 Många respondenter uppger att de använder Internet även för privat bruk. Då utför de sökningar för
olika personliga intressen, som exempelvis resmål, musik, teater, bio och författare. Dagny berättar
att hon utträttar bankärenden på Internet. Tess brukar boka biljetter och läsa dagstidningarna på
nätet.  Hon uppger också att hon söker information om rymdteknik. Elinor har för det mesta ett mål
för sina sökningar på Internet. Hon beskriver det på följande sätt: "Oftast så måste man ju ha ett
mål på Internet tycker jag. ... Så kollar jag öppettider på muséer och går in och kollar busstider. ...
Jag har provat att handla till och med. Det gick suveränt. ... Så har man glömt receptet på Chicken
Thai, då söker man.... Så kan man ju titta igenom nyhetsgrupper om det är något ämne som man
vill veta något om." Tekla, Tove och Elinor instämmer i uppfattningen att de vill ha ett mål när de
surfar.Tua och Tyra däremot menar att de surfar för nöjes skull.
 
 Några respondenter säger att de spelar dataspel ibland. Tekla och Elinor säger att de ogillar spel där
man bombar sönder och erövrar. Tove uppger att hon ägnar mycket tid åt spel. Hon berättar:
 

 "Det är byggt på Starwars, det tycker jag om, och strategispel,
gärna de här gamla från andra världskriget inga sådana här, vad
heter det, sport och köra bil. Det skall vara skjuta. [skratt] Till
och från kan det gå några veckor och jag inte spelar. Och det
kan vara som nu, jag sitter en timme om dagen kanske ... Men
jag har aldrig fastnat sådär fruktansvärt att jag har glömt bort att
göra andra saker."

 
 Inställning till att utnyttja informationsteknik
 
 Bland de teknikstuderande finns det ytterligheter när det gäller användning och inställning till IT.
Tora säger att hon nästan inte haft någon eller mycket lite kontakt med IT. Hon säger att hon tycker
att det är jättesvårt att hitta information på Internet och i databaser. Hon uppger att hon känner sig
osäker och uttrycker det på följande sätt:
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 "Man är ju alltid rädd för det man inte kan. Så det är väl mest att
jag tycker att jag behärskar det inte och då blir det, man låter bli
helst. ... Då har man litegrann den känslan att om man inte vet
vad man ska göra då frågar man läraren: "Hur skall jag göra
nu?", istället för att försöka. Det är nog litegrann den
inställningen som finns kvar så när jag inte vad vad jag gör, då
vågar jag inte försöka heller."

 
 Tora menar att det är en känsla som finns kvar sedan låg- och mellanstadiet. Då var man tvungen
att vara mycket försiktig med datorerna. Elinor däremot är mycket positivt inställd till
informationstekniken, men hon understryker att hon ser den som ett redskap.
 

 "Att använda datorn som ett redskap det tycker jag är suveränt...
Tänk när man satt där och knappade på en skrivmaskin istället.
Nu kan man bara köra en delete så försvinner, eller ja, ibland
kanske lite mycket då. ... Det är mycket information, är ju också
positivt. Det finns ju nästan alltid någonting om det man vill
veta....Det finns kanske en lite tråd man kan dra i och få det till
vad som helst." Intervjuaren: Så du har alltid känt en positiv
känsla inför det?  Ja, ja, det har jag."

 
 Tekla och Tess menar att de har förändrat sin inställning till informationsteknik. Tekla anser att det
har blivit roligare att använda tekniken i takt med att hon har lärt sig att behärska den. Tua menar
att sedan hon skaffade dator till hemmet har det inneburit större möjligheter och mer tid för henne
att kunna använda dator . Hon anser att det har hjälpt henne. Tove nämner att hon kan känna sig
isolerad utan IT.
 
 JURISTER
 
 Samtliga juridikstuderande säger att de har använt sig av informationsteknik. Upplevelsen och
omfattningen av användningen uttrycks på varierarande sätt av respondenterna.
 
 Under uppväxtperioden uppger flera av juriststudenterna att de hade tillgång till dator i hemmet.
Men användningen var sporadisk och  datorn utnyttjades mest till ordbehandling, menar de. Några
nämner att när uppsatser skulle skrivas ut utfördes det på datorn hemma. Josefin säger att hon
spelade lite dataspel, men det förekom inte speciellt ofta. Hon säger: "Jag satt inte mycket framför
datorn. Jag spelade lite spel.... Jag använde inte den till andra saker.... Jag tror inte att jag hade
riktigt intresse.... Det kändes inte precis sådär jättespännande."
 
 Att starten på högskolan har inneburit en ökad kontakt och användning av IT beskriver många
respondenter. Dock uppger ett fåtal att de saknar intresse och behov av att använda tekniken. Jill
säger att hon endast upplever sin bristande IT-användning som ett problem när andra pratar om IT,
och hon inte förstår vad de menar. Samtidigt säger hon: "Innan man upptäcker hur mycket man kan
använda sig av det, hur mycket glädje man kan ha av det så tycker man väl att, ääh...jag klarar mig
väl bra i alla fall." Judit menar att man egentligen klarar sig under utbildningen utan att använda
informationsteknik. Hon säger att de uppmanas läsa en viss litteratur till tentorna. Och det räcker
för att klara av att ta de nödvändiga poängen. Studenterna behöver inte göra egna
informationssökningar, anser Judit.
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 Elektronisk post
 
 Elektronisk post uppger endast Jessica och Julia att de använder sig av. Julia använder det enbart på
datorn hemma. Jessica uppger att hon sitter i skolan och skickar mycket e-post till vänner i Sverige
och utlandet. Detta började hon med under tiden som Erasmusstudent. Jonna uppger att hon har en
e-postadress till sin dator hemma, men hon är inte intresserad av att utnyttja den. Hon ringer hellre.
Josefin vet att denna funktion finns på hennes dator, men hon har misslyckats med att lokalisera
den. Hon säger att det gör henne frustrerad eftersom hon har intresse av att använda e-post. Judit
och Janni uttrycker också intresse av att börja använda e-post.
 
 Det förekommer ingen elektronisk brevväxling mellan lärare och studenter på högskolan, enligt
respondenterna. Användningen verkar inte vara speciellt utbredd bland juriststudenterna bortsett
från Julia och Jessica.
 
 Informationssökning i databaser/Internet
 
 Uppfattningen att informationssökning är en ovanlig sysselsättning för studenter på
juristutbildningen delar inte de andra respondenterna. Många anser att informationssökning är en
vanlig sysselsättning under utbildningen. Jonna menar att i själva verket är ämnesstudiet av juridik i
hög grad det samma som informationssökning. Hon säger:
 

 "Du kan ju inte ha hela lagboken ... utan du kan ju självklart
...att det finns såna här lagar, och så tittar du på det och så ger
det hänvisningar och så letar du vidare....Och då är ju liksom,
det går ju fort på dator. Så därför är det ett bra redskap."

 
 Några uppger att de söker efter, och tar utskrift av lagtexter via Internet. Julia nämner att hon
brukar gå till riksdagens hemsida och leta information om nya lagar. Sökning efter lagtexter och
rättsfall är det vanligaste ändamålen för informationssökningarna. Alla utom Julia har använt sig av
Rättsbanken för detta syfte. Sökning i Rättsbanken kan utföras på ett antal av bibliotekets datorer.
Databasen är endast tillgänglig på dessa datorer p g a att det är en betaltjänst.
 
 Joy upplever svårigheter vid sökning i Rättsbanken. Hon anser att sökmöjligheterna är för rikliga
och att sökprogrammet är krångligt att använda sig av. Janni däremot prisar databasens
användbarhet. Hon fick stor erfarenhet av detta under ett feriearbete på kammarrätten. Där
utnyttjade hon Rättsbanken som informationskälla i hög grad.
 
 Alla respondenter arbetar med sitt examensarbete, och uppger att de har utfört
informationssökningar för detta ändamål. De har bl a utfört sökningar via Internet för att leta
material till uppsatsen. Jessica nämner att hon har haft jättemycket nytta av Celex och Rättsbanken
för sin uppsats. De flesta som utför sökningar via Internet uttalar en viktig invändning: Det tar
alltför mycket tid att utföra sökningarna. Jessica säger: "Man får ha tid om man ska söka". Jill
menar: "Känns som om det skulle ta alltför lång tid att sätta sig in i det." Julia tycker att: "Man
kanske är begränsad av det man lärt sig att använda och så använder man det. Och man har liksom
inte tid att sätta sig in i det nya. Till exempel Internet. Sökmotorer sådär...snabbare och bättre."
 
 Att IT är ett bra redskap vid informationssökningar uttalar dock flera respondenter. Jonna prisar
teknikens snabbhet på att ge tillgång till material. Jeanette säger också att hon har fått tillgång till
väldigt mycket material för sin uppsats på ett snabbt och enkelt sätt. Joy menar att hon har sparat
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mycket tid genom att använda sig av IT. Enligt henne hade informationssökning i tryck material
tagit mycket längre tid för henne.
 
 Högskolan lägger inte heller ut någon kursinformation på nätet. Detta menar Julia dock skall vara
genomfört till hösten (ht 1998). Enligt henne håller högskolan på med en Internetsatsning som skall
vara klar då.
 
 Ordbehandling
 
 Ordbehandling är det program som alla respondenter uppger att de använder sig av, och som de
uttalar att de känner sig förtrogna med. De respondenter som har dator i hemmet säger att de
använder den mest till ordbehandling. Utskrift av uppsatser och PM som skall lämnas in till varje
kurs är de vanligaste ändamålen. Jonna säger dessutom att hon även gör sammanställningar av
kurslitteratur och renskriver föreläsningsanteckningar med hjälp av ordbehandlingsprogram.
 
 Ingen av juriststudenterna uttrycker att de har några stora svårigheter med att använda
ordbehandling. De anser att de kan utnyttja programmet för sina behov. Jessica prisar speciellt
stavningskontrollen som är en funktion hon har stor nytta av. Hon säger: "Jag stavar väldigt dåligt,
så jag har haft väldigt mycket nytta av det. Jag har lite läs- och skrivsvårigheter.... För mig är det
jättemycket fördelar."
 
 Ett problem som några nämner är att utskriftsfunktionen kan vålla problem ibland. De säger att de
upplever då en stor frustration när de inte kan avhjälpa problemet själva, utan måste begära hjälp av
någon annan.
 
 Övriga program
 
 Respondenterna uppger att de även har kommit i kontakt med kalkyl-, statistik- och ritprogram
genom deltagandet i andra kurser. Men ingen säger sig ha använt sig av detta efter avslutade kurser.
Bibliotekets OPAC uppger några att de använder sig av . Författare- eller titelsökning är enkelt att
utföra tycker någon, däremot sökning på enstaka ämnesord, kan vålla vissa problem, uppger några
respondenter.
 
 IT används även för andra ändamål än studierna. Jessica läser en del dagstidningar på Internet. Hon
använder också "nätet" för att kolla eventuella arbetsgivares webbplatser. Josefin säger att hon tittar
på platsannonser via Internet. Hon upplever detta som väldigt bekvämt. Hon tycker att det är skönt
att slippa stå och köa på Arbetsförmedlingens kontor. Judit nämner att hon har beställt böcker via
Internet. I övrigt nämner ingen av respondenterna någon användning av IT för andra privata behov.
 
 Inställning till att utnyttja informationsteknik
 
 Den uttalade inställningen hos respondenterna till att använda sig av informationsteknik och datorer
varierar från ointresse till fascination. Josefin som under uppväxten var relativt ointresserad av att
använda datorn har ändrat sin uppfattning totalt. Hon berättar entusiastiskt på följande sätt:
 

  "Jag har blivit helt fascinerad av den här världen som man har
tillgång till.... Det finns ett så stort utbud och så mycket hjälp....
Jag har suttit väldigt mycket framför datorn....Nu tycker jag det
är kul med datorer. Det handlar om min egen utveckling som
person."
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 Joy skulle gärna vilja använda IT mer, speciellt Internet skulle hon gärna lära sig mer om. Hon
menar: "Jag tycker att det är intressant. Men jag har inte tid till det just nu. ...Jag tycker det verkar
fantastiskt. Och jag ser ju...jag läser ju i [Morgontidningen], och där kan man läsa att det och det
sökordet kan man hitta. Gud vad man kommer att sitta." Jill däremot uttrycker att hon inte är
speciellt intresserad av att använda IT. "Jag är inte intresserad av det. Jag har aldrig varit intresserad
av datorer eller teknik. "  Hon upplever inte det som någon större brist att hon inte använder IT i så
stor utsträckning. Hon blir mest påmind om det när andra pratar om IT och hon inte förstår vad de
säger.  De flesta verkar dock anse att informationsteknik är något de måste kunna använda och
behärska väl.
 
 SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSE
 
 Uppväxten innebar ingen större användning av IT för varken jurister eller teknologer.
Teknologerna nämner i större utsträckning än juristerna att de spelade dataspel.
 
 Både jurister och teknologer uppger att högskolestudierna har inneburit en ökad användning av
informationsteknik. Teknologerna säger att de utnyttjar e-post i stor utsträckning för
kommunikation med både lärare och kurskamrater. Dessutom får de mycket kursinformation via
högskolans nät. Juristerna, förutom Jessica och Julia, använder sig inte av e-post. Några uttrycker
dock intresse för att börja göra det. De får inte heller tillgång till någon kursinformation från
högskolan via "nätet".
 
 Informationssökning i databaser och på Internet uppger både teknologer och jurister att de utför.
Några jurister associerar sitt ämne, juridik, till informationssökning och menar att de utför mycket
informationssökningar. Teknologerna uttalar i större utsträckning än juristerna att de söker
information för privata intressen på Internet. Att utföra informationssökningar kan vålla vissa
problem, enligt båda respondentgrupper. Alltför många träffar, svårighet att finna rätt sökord, samt
att sökningar kan ta tid, är problem som nämns av både teknologer och jurister.
 
 Matlab är det program som utnyttjas i stor utsträckning av teknologerna. Juristerna anser att de
främst utnyttjar ordbehandling. Detta program vållar inga större problem för dem. Juristerna uppger
att de är relativt förtrogna med det. En jurist nämner att stavningskontrollen är speciellt värdefull
för henne. Teknologerna däremot nämner inte att de utnyttjar ordbehandling i någon större
utsträckning. Vår tolkning av att de inte nämner användningen av ordbehandling är att de anser
denna användning för självklar för att nämnas.
 
 I båda grupper finns en stor variation hos de olika respondenterna gällande inställningen till att
använda informationsteknik. En respondent ur vardera grupp uttrycker att de kan klara sig igenom
utbildningen utan att behöva använda IT i någon större utsträckning. Andra menar att de inte skulle
klara sig utan tekniken, och anser att de utnyttjar IT i hög grad.
 
 7.2.6 Relationen kvinna och informationsteknik.
 
 TEKNOLOGER
 
 Det är några som säger att de inte har reflekterat över situationen att vara kvinna i förhållande till
IT. En utav dem, Tyra, säger att hon tror att bland dem som är äldre är skillnaden mellan män och
kvinnor större. Hon nämner sin egen mamma som har datorskräck. Tora tycker att IT-området är så
pass nytt att det har goda chanser att bli jämställt. För Tua känns informationsteknik som något
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naturligt och Tekla tycker inte att det finns några större skillnader mellan killars och tjejers
förhållningssätt till datorer. Hon har inte heller reagerat på att det är så mycket män som sysslar
med datorer.
 
 Tina tycker inte att det finns någon skillnad mellan könen, varken när det gäller sättet att förhålla
sig eller attityder. "Jag blir mest störd när folk säger att kvinnor skulle ha någon speciell inställning
till teknik, eller just till datorer. Jag tycker att det är så löjligt. "Hon är rädd för att yngre tjejer kan
bli bortskrämda från att använda datorer. Den åsikten uttrycker också Tove, som vill att yngre tjejer
skall tycka att teknik är något naturligt.  De övriga tycker att förhållandet kvinna och IT är speciellt.
Tanya, till exempel, ser en märkbar skillnad mellan kvinnors och mäns förhållningssätt.
 

 "Så ser man ju att här är männen mest intresserade av att gräva
ner sig i hur, ja använder små teknikprogram så bra som
möjligt, och man ser kanske då att kvinnorna vill först göra sin
arbetsuppgift. De bryr sig inte om att använda tekniken för att
göra det lättare…, de bryr sig inte om att lära sig själva
tekniken…, inte lika lätt som kanske männen gör det."

 
 Tanya tillägger att hon inte kan förklara varför skillnaderna finns.
 
 Både Dagny och Elinor tycker att det är viktigt att det finns ett användningsområde och ett syfte
med informationstekniken. De blir inte som de tycker killar blir, intresserade av tekniken för dess
egen skull. Dagny berättar om sin reaktion inför Virtual reality.
 

 "Virtual reality, alla mina killkompisar gick omkring och tyckte
att det var jättefräckt. Och då när man pratade om det så
stannade det just vid vilka spel man skulle kunna göra med det
här /…/ jag tyckte inte att det var intressant alls /…/ och så sa
jag så här: "Men vad skall man ha det till?", och det var liksom
det som var det viktigaste för mig. Jag tror inte direkt att han
funderade på att man kanske använde det till att styra  en dator
som skall sanera någonting som var livsfarligt att vara i /…/ Då
är det ju jättefräckt helt plötsligt."
 

 Dagny tycker också att killar surfar på Internet bara för att det är kul, själv har hon alltid ett syfte
med det. Så här uttalar sig Elinor om skillnader mellan könen när det gäller IT: "Tjejer är inte så
intresserade av hur många Megabyte de har. Däremot är de mycket mer intresserade av hur man
använder det och till vad, och det tror jag stämmer på de allra flesta. En tjej hon går inte och sätter
på datorn utan att hon har ett ärende."
 
 Elinor tillägger att hon tycker att killar, antagligen omedvetet, lätt tar kommandot om man jobbar
parvis. Tess tycker att tjejer verkar ha större respekt för datorer än killar. "Killar, dom tror jag, att
dom kan våga trycka på en del knappar utan att veta vad som händer innan. Men tjejer är mer att
dom vill vara säkra på vad som händer om de trycker på just den knappen." Därför tror hon att
tjejer lätt kan uppfattas som lite dumma, eftersom de vill vara helt säkra innan de gör något. Tekla
berättar att det fanns en dataklubb på skolan när hon gick i gymnasiet och den bestod uteslutande
av killar.
 
 Det är några av respondenterna som tycker att det är positivt att vara tjej i samband med IT. Man
får mer uppmärksamhet och får lättare hjälp i datasalen.
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 Elinor säger på följande sätt vad hon tror kan vara en orsak till killars attityd gentemot IT: "Javisst,
herregud, så fort det är en knapp så måste de ju trycka på den (skratt) /…/ och sedan jag menar, de
måste ju veta vilken hastighet modemet går med /…/ de gillar att klassificera allting och tävla va…,
"Du är bättre än jag …", "Har du snabbare modem än jag?". Jag tror det har med det att göra."
 
 När det gäller dataspel påpekar Dagny att hon inte är intresserad i samma utsträckning som killar.
Enligt henne beror det på att dataspel i första hand tillverkas för killar. Tora tycker att killar verkar
både duktigare och mer vana vid att söka information. Hon tror att det beror på att de helt enkelt har
större erfarenhet. Torborg tycker att IT är ett område som både domineras av och är anpassat för
män:
 

 "Det är ett litet grabbigt område /…/ det är ett område där det
finns mycket pengar /…/ ja, alla porrbilder /…/ men det kanske
är fördomar, men…det liksom är lite hippt på något vis./…/Det
finns mycket naturligare ingångsportar för dom (killar) /…/ den
attityden kanske passar väldigt bra med Internet. Det finns
tillgång till mycket bilder på kvinnor och mycket porr/…/ en
häftig attityd för en man då liksom. Man kanske har lättare att ta
till sig Internet som sådant."

 
 Hon tror inte att det finns någon genetisk skillnad mellan tjejer och killar när det gäller IT, utan hon
tror att kvinnor av tradition har varit långsammare att ge sig in på teknikens område.
 
 JURISTER
 
 Vilken uppfattning de intervjuade juridikstuderande har till informationsteknik i egenskap av att
vara kvinnor varierar. Det är flera som uttrycker att det finns skillnader mellan könen. Tre av
studenterna, Jill, Johanna, Janni har aldrig reflekterat över relationen att vara kvinna och använda
sig av informationsteknik. Jessica menar att IT är könlöst. Hon tror att skillnaden kommer att visa
sig efter högskolan. Antingen i arbetslivet, eller genom att kvinnorna får barn och tar hand om dem
i hemmet. Jeanette antar att hade hon varit kille hade hon nog varit mer intresserad, och kanske t o
m med haft något arbete inom IT-branschen.
 
 Josefin antar att kvinnor ursprungligen har en pragmatisk inställning till IT. "Vi har väl det mer från
början som ett nödvändigt ont. Att man måste kunna datorn för att lösa sina uppgifter".
 
 Ett flertal av de intervjuade har upplevt situationer när de har känt sig specialbehandlade p g a sitt
kön i kontakt med IT. Julia, Josefin, Judit och Jonna uttrycker uppfattningen att människor inte
förväntar sig att de skall kunna så mycket om IT p g a att de är kvinnor. Detta är dock inte enbart av
ondo. Judit berättar skrattande att hon utnyttjar detta när hon behöver hjälp vid datorn. "Det är alltid
lättare att fråga killen jämte. Man är ju tjej. Man kan inte. Och det utnyttjar jag på bensinstationen
också".
 
 Att det kan vara en fördel att vara kvinna när man behöver hjälp vid användningen av IT berättar
ytterligare respondenter om också. Ibland kan det dock bli en nackdel. Joy berättar att hon har en
manlig kurskamrat som gärna erbjuder sig att göra sökningar på biblioteket. När han gör
sökningarna blir de snabbt avklarade. Men skall hon själv utföra samma sak tar det längre tid. Hon
inser dock att det förhindrar hennes egen inlärning.
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 "Så står han och knappar in. Och så går det på två minuter.
Istället för om jag hade gjort det på tio minuter. Men det kanske
är så att jag måste ta dom här tio minutrarna för då går det på
två minuter för mig också så småningom."
 

 Julia, Jill och Johanna har upplevt situationer när de anser sig ha blivit negativt särbehandlade p g a
kön. Julia berättar om en incident i högskolans datasal. Hon fick problem med datorn. Vänder sig
till den datoransvarige för att få hjälp. Han säger då att det sällan brukar vara fel på datorn utan på
personen som använder den. Julia uppfattade att det bemötande hade aldrig en manlig student fått.
Jill och Johanna har erfarenhet från datorkurser där de råkat ut för manliga lärare som har haft en
nedlåtande attityd gentemot dem. Deras tolkning av bemötandet är att lärarna har ansett att det är
bortkastad tid att försöka hjälpa dem för att de är tjejer.
 
 Ingen av juridikstudenterna känner någon kvinna som de uppfattar som intresserad av datorer eller
informationsteknik. Jonna skulle t o m tycka att det var något underligt om en tjej uttryckte att hon
var intresserad av datorer.  Hon säger:
 

 "Och det är nog ganska konstigt...en tjej som skulle vara
dataintresserad...det är ju inget fel i det, men hon och jag skulle
inte ha så mycket att prata om. Så det kanske inget som
premieras tjejer emellan, heller.”

 
 Julia menar att hon som kvinna inte förförs lika lätt av tekniken som män gör. Hon antar att kvinnor
mest ser IT som ett sätt att få saker och ting utförda. I princip anser hon att datorn är lika intressant
som en penna. Den fyller samma funktion. Jonna säger:  "Det är ju liksom ett redskap som inte
är...det är ju egentligen inget kvinnligt redskap... traditionellt då, eller könsrollsmässigt, eller vad
man nu ska säga, så talar ju teknik mer till killar".
 
 Att män är mer intresserade av datorer och informationsteknik än kvinnor är de intervjuade
juridikstudenterna relativt eniga om. Julia anser att män är mer intresserade av själva tekniken. Hon
upplever att de manliga studenterna tillbringar mer tid framför datorerna än vad kvinnorna gör. Hon
undrar också hur de kan ha tid till detta. Josefin menar att killar ofta har mer erfarenhet av datorer
redan från tidig ålder. Detta beror enligt henne till stor del på att de flesta killar har datorer hemma.
 
 Joy drar paralleller mellan bilen och datorn. Hon säger: "Det blir ungefär som när bilen kom. Det
var han som körde. Det var han som hade hand om bilen. Nu är det han som använder datorn.".
Hon ser en fara i detta förhållande. "Jag känner att dom går in och styr och ställer där, männen,
väldigt mycket. För dom känner att här kan jag styra och ställa och bestämma."  Och hon upplever
liksom Julia att på högskolan är det killarna som sitter vid datorerna, för det är de som behärskar
tekniken. Jessica är den enda respondent som anser att hon är lika kunnig som sina manliga vänner.
 
 Orsaken till att män är mer intresserade av datorer och informationsteknik härleder de flesta
intervjuade till mäns större intresse för all teknik. Detta i sin tur beror enligt dem på att teknik
traditionellt könsrollsmässigt är männens område . Ingen uttrycker klart att det finns någon
biologisk orsak till skillnaden. Jeanette spekulerar dock i om det skulle kunna vara någon genetisk
orsak. Judit uttrycker tydligt att det inte finns någon könsskillnad i förmågan att lära sig
informationsteknik. Denna åsikt delar de flesta respondenter. Skillnaden mellan könen är enligt
dem graden av intresse och tiden som läggs ner på IT-användning.
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 SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSE
 
 Inom båda grupperna finns det några som aldrig har reflekterat över sitt förhållande till IT i
egenskap av att de är kvinnor. Bland de som har gjort det framkommer liknande tankar både bland
jurist- och teknikstuderande. Det är några som framhåller att kvinnor ser IT som ett redskap medan
män blir intresserade av tekniken i sig. En annan tanke som framkommer inom de båda grupperna
är att män handskas lättare än kvinnor med IT eftersom de har större erfarenhet. En förklaring, som
också nämns inom bägge grupper, är att skillnaderna mellan könen beror på att teknik av tradition
har varit ett manligt område. Att män gärna vill ta kommandot när det gäller datorer är en åsikt som
en respondent i varje grupp uttrycker. Teknikstuderande Tina utmärker sig genom att tycka att det
inte finns någon skillnad mellan könen i förhållande till teknik och datorer.
 
Det är några av de juridikstuderande som har upplevt situationer där de känt sig diskriminerade på
grund av kön i samband med IT. Ingen av de teknikstuderande nämner någon sådan händelse. Att
man lättare kan få hjälp för att man är tjej har respondenter i båda grupper upplevt.
 
 7.2.7 Framtida användning av informationsteknik
 
 TEKNOLOGER
 
 Alla respondenter som nämner framtiden, tror att de kommer att använda sig av IT även då. Flera
stycken antar att IT kommer att bli mer allmänt spritt, och dessutom vara ett naturligt hjälpmedel i
deras framtida yrkesliv. Torborg som är en av dessa säger: "Så jag tror att jag kommer att använda
det mer i framtiden, det tror jag. Jag har ingen såndär direkt motvilja, men jag tror att det bara
kommer att komma helt naturligt, att kopplas ihop med arbetet."
 
 Tyra och Tina uttrycker också att de tror på en fortsatt utveckling av IT. Både Tess, Tekla och
Torborg antar att de i framtiden kommer att utföra informationssökningar på arbetet. Att e-post
kommer att bli en naturlig ersättning för brev och telefon, säger några av respondenterna. De anser
att e-post är praktiskt. Man slipper sitta i telefonkö, det blir lättare att få tag på folk, och det är
enklare än att skicka vanliga brev. Tanya säger så här: "Jag tror det kommer att vara att använda
informationsteknik istället för att använda telefonen. Det kommer att vara mer allmänt spritt, det
tror jag...helt naturligt. Det är ju rätt bra så, om man skickar mail och så att man får ofta tag på
människor."
 
 När det gäller privat användning av informationsteknik är det några av respondenterna som nämner
att de antagligen kommer att utnyttja tekniken även för privata ändamål. De antar att de kommer att
utnyttja Internet för att ta reda på buss- och tågtider. Andra ändamål som nämns är biljettbokning
för olika evenemang, bokning av semesterresor, samt beställning av  böcker. Även bankaffärer och
kontakt med myndigheter nämns. Tina och Tess ställer sig dock tveksamma till att handla och
betala via Internet. De tycker att det verkar osäkert. Tess säger: "Man bokar biljetter ... Man kan ju t
ex sköta bankaffärer och så, man kan köpa böcker via Internet och betala via ... Det tycker jag
känns lite osäkert, sådant med Visakort. "Elinor tror att webbtelefoner kommer att bli verklighet i
framtiden. Tina tycker att samhällsinformation via Internet/webben vid t ex trafikolyckor skulle
vara praktiskt. Tyra antar att om tjugo år kommer det att vara naturligt att beställa sina egna TV-
program.
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 JURISTER
 
 Uppfattningen att framtiden kommer att innebära en ökad användning av informationsteknik uttalar
många respondenter. I sitt framtida yrkesliv ser de IT och datorn som självklara arbetsredskap.
Jonna menar att juridik i hög grad är detsamma som informationssökning, och därför kommer man
att bli  tvungen att utnyttja informationstekniken.
 
 Några antar att distansarbete kommer att bli mer förekommande i framtiden. De antar att de
kommer att utföra förvärvsarbete i hemmet med hjälp av informationsteknik. Detta kan leda till
både positiva och negativa konsekvenser, anser de. Om de är småbarnsmammor kan tekniken
underlätta för dem att kombinera yrkesliv och omvårdnad om barn. Jeanette menar dock att
distansarbete kan innebära isolering och svårighet att skilja mellan arbete och fritid. Hon säger:
"Men jag vill ändå kunna skilja på arbete och fritid. Och inte alltid ha det som arbete. Du kan jobba
när du känner för det. Men då känner man ju sig aldrig riktigt ledig. Det är ju som när du studerar.
Du är aldrig fri."
 
 Att använda IT för privata behov anser flera respondenter att de troligen kommer att göra i ökad
omfattning i framtiden. Shopping via Internet, kolla tidtabeller för buss och tåg samt sköta sina
bankärenden via Internet är områden som nämns. Flera uttrycker dock en viss skepsis till att göra
betalningar över nätet. De anser inte att tekniken är tillräckligt säker än så länge.
 
 SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSE
 
 I båda grupper anser många att deras användning av IT kommer att ske i ökad omfattning  både vad
det gäller arbets- och privatliv. Uppfattningen att informationstekniken och datorn kommer att vara
naturliga hjälpmedel i arbetslivet förekommer i hög grad hos både teknologer och jurister.
 
 En skillnad grupperna emellan är att några jurister nämner informationssökning som en viktig del i
sitt kommande yrkesliv. Några teknologer däremot framhåller e-postens användbarhet för
kommunikation som viktig. Ett par teknologer nämner dock att de troligen kommer att utföra
informationssökningar i sitt arbete. Både jurister och teknologer anser att möjligheten att sköta
betalningar via Internet är en alltför osäker teknik än så länge. Men respondenter inom båda
grupper nämner att shopping, information om tåg- och busstider via Internet kommer att vara
framtida användningsområden.
 
 Några jurister uppger att de ser möjligheten att förvärvsarbeta i hemmet m h a informationsteknik.
Detta menar de kan innebära en möjlighet för dem att kombinera yrkesliv och omvårdnad om barn.
Ingen av teknologerna nämner denna möjlighet inför framtiden. Andra framtidsvisioner som nämns
av teknologerna är webbtelefoner, möjligheten att få individuella TV-program.
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 8. DISKUSSION/SLUTSATSER

8.1 Begreppet informationsteknik och dess för- och nackdelar.
 
 Informationsteknik eller IT. Begreppet väcker många associationer och i vissa fall känslor. I dagens
verklighet kan du inte undgå att komma i kontakt med informationsteknik oavsett vilket område din
verksamhet finns. Arbetar du på ett bibliotek använder du dig dagligen av IT i olika former, är du
student gör du likaså. Men vad betyder egentligen begreppet informationsteknik?
 
 Svenska datatermgruppen skriver på sin webbplats: ”Informationsteknik eller IT är ett ganska vagt
begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och Internet för informationshantering.” Att
begreppet är vagt och svårdefinierat instämmer några av respondenterna i. Jessica menar t o m att
ingen egentligen vet vad ordet  betyder och anser det vara ett uppförstorat begrepp. Dagny,
studerande vid datateknisk linje, anser även hon att informationsteknik är ett begrepp utan egentlig
betydelse. Förvirring och en viss irritation hos respondenterna verkar råda  kring begreppet
informationsteknik. Men trots allt finns vissa gemensamma nämnare i våra respondenternas svar.
Tre nyckelord utkristalliseras: information, kommunikation och teknik.
 
 Både teknologer och jurister nämner Internet och datorer som viktiga beståndsdelar i begreppet
informationsteknik. Datakommunikation och informationssökning är ord som nämns. Att söka efter
information eller material för sina studier med datorns hjälp, och att kommunicera med omvärlden
associerar respondenterna med IT. Detta överensstämmer till stor del med Svenska
datatermgruppens förklaring på begreppet. Juristerna använder i högre grad än teknologerna uttryck
som: sitta framför datorn och söka efter något, leta material, göra informationssökningar. En jurist
anser att juridik i själva verket är det samma som informationssökning och att IT då är ett väldigt
praktiskt hjälpmedel. Teknologerna använder visserligen också datorbaserad informationssökning i
sina studier, men inte i lika stor utsträckning som juristerna. Användningsfrekvensen kan vara en
förklaring till skillnaden i uttryckssätt mellan teknologer och jurister.
 
 Teknologerna å sin sida betonar mer uttalat kommunikation när de definierar begreppet
informationsteknik. Tove menar att hon skulle hon känna sig isolerad om hon saknade möjlighet att
vara uppkopplad till Internet.  För Tove innebär informationsteknik Internet, mobiltelefoner, e-post
och att kunna bli nådd. Att informationsteknik innebär ökade möjligheter till mänsklig
kommunikation anser många. Men flera uttrycker också farhågor inför detta. Är det enbart av
godo? tycks de fråga sig. Eller innebär informationstekniken att den personliga kontakten minskar?
 
 Både jurister och teknologer uttrycker dessa farhågor. Detta är ingen önskvärd utveckling, anser de,
och poängterar att kommunikation via dator inte kan ersätta den personliga kontakten. Visserligen
kan man spåra en viss fascination inför det faktum att vi numera kan kommunicera med varandra
över hela världen via Internet. Men Jeanette, och även andra med henne, menar att de hellre vill ut
och röra på sig och träffa människor än att sitta framför en dator. Vi får en känsla av att det för
vissa respondenter är viktigt att poängtera att de anser att man inte kan ersätta det personliga mötet
med kontakter via datorn. Är det extra viktigt för dem att poängtera detta p g a att de är kvinnor?
Traditionellt könsrollsmässigt tänkande innebär ju att kvinnor skall vara socialt orienterade och
vårda personliga relationer. Men vi menar att istället för att se datorn och Internet som en fara för
den personliga kommunikationen kan man se den som komplement till det personliga, fysiska
mötet. Personer som man kan komma i kontakt med via Internet skulle kanske vara svåra att nå på
annat sätt. Då kan den digitala kontakten istället innebära en utökad möjlighet till mänsklig
kommunikation.



  74

 
 Att informationsteknik i hög grad betyder möjlighet till att få tillgång till information visar
respondenternas svar. Kopplingen mellan informationsteknik och Internet är stor. Internet ses som
informationskälla av många, både jurister och teknologer. Juristerna uttalar inga invändningar mot
Internet som informationskälla utan ser bara fördelar. Informationstekniken ger möjlighet att snabbt
få tillgång till information, anser vissa ur denna grupp. Jeanette menar att hon genom att använda
IT har hon hittat mycket material till sin uppsats som skulle tagit henne mycket längre tid att slå
upp i böcker.
 
 Vissa teknologer anser att utbudet på Internet är för stort och överväldigande. Några teknologer
menar att all information på Internet inte är tillförlitlig. De uttrycker en stor skepsis inför Internet
som informationskälla. Även bristen på censur, och lättheten att producera och publicera dokument
för både enskilda och grupper påpekas som en brist. Enligt vår mening verkar teknologerna ha
uppnått en högre ”mognad” i användandet av Internet. De har insett både fördelar och nackdelar
med Internets möjlighet att förmedla information, medan juristerna enbart uttrycker sig i positiva
ordalag när det gäller Internet som informationskälla.
 
 Om man ser till den tekniska innebörden i ordet informationsteknik så använder respondenterna
uttryck som att informationstekniken är ett verktyg, redskap eller ett praktiskt hjälpmedel.
Associationen blir då att IT är detsamma som datorn. De menar att de använder sig av IT/datorn för
att uträtta något. Man måste ha ett mål, en uppgift när man använder datorn och
informationstekniken, uttrycker respondenterna. Det är endast en teknologer som uttrycker en
annorlunda inställning. Tove anser att det är naturligt med IT, hon surfar för nöjes skull och spelar
en del dataspel. Josefin är också en lite avvikande person inom juristgruppen. Hon uttrycker lust
och nyfikenhet inför att utforska datorns och informationsteknikens möjligheter. Detta är en totalt
förändrad inställning hos henne, från att i ungdomsåren ha varit i det närmaste rädd och
ointresserad av att använda en dator.
 
 Den nyttobetonade sidan av informationstekniken betonas av respondenterna. Det verkar också
viktigt för dem att betona den praktiskt användbara inriktningen hos IT. Dagny beskriver detta med
ett tydligt exempel: Virtual reality (VR). Hennes manliga vänner var imponerade av VR, och de
funderade endast kring vilka spel som de skulle kunna utforma med VR. Medan Dagny själv inte
alls såg något intressant med VR ur spelaspekten, utan frågade sig: ”Men vad skall man ha det till?”
Hon kom då på att VR skulle kunna användas till att styra en dator, som i sin tur skulle kunna
sanera något livsfarligt. Därmed blev tekniken väldigt intressant för henne. (se 7.2.6)
 
 I några av de offentliga publikationerna (se kap. 4) påpekas också denna praktiska inställning till
tekniken hos kvinnor när utredningarna ger orsaksförklaringar till  skillnader i IT-användning
mellan könen. Kvinnor är inte intresserade av själva tekniken utan använder sig av den för att
uträtta något annat, menar regeringen och Kulturnät Sverige.
 
 Vår tolkning är att det ur kulturell synvinkel inte är riktigt tillåtet för respondenterna att uttrycka
uppfattningar som innebär att användningen av IT skulle vara ett nöje, eller ett godtagbart sätt att
fördriva tiden. Det är männen som roar sig och fördjupar sig i tekniken, och inget som är
acceptabelt för en kvinna verkar vissa respondenter anse. Sherry Turkle menar att datorn är en
kulturell och personlig symbol som inte ingår i en feminin identitet. Tvärtom ingår det i en kvinnlig
subkultur att ta avstånd från datorkulturen. (5.4).
 
 Enligt vår tolkning bekräftar respondenterna schablonuppfattningen att kvinnor har en mer
pragmatisk inställning till IT och endast ser till den praktiska användbarheten hos tekniken. Men
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frågan kvarstår: Är det egentligen deras ärliga åsikt, eller tvingar de in sig i en kvinnoroll där det
ingår att inte se något nöje eller lustfyllt att använda datorn/IT?
 
 Begreppet IT har fått en stark symbolisk laddning och ses som en drivande kraft för
framtidsutvecklingen, anser författarna till rapporten ”IT-ism : informationstekniken som vision
och verklighet” De menar att datorer markerar status och modernitet, och att det främsta uttrycket
för ”IT-ismen” idag är upphöjandet av Internet. Författarna anser att det råder en klyfta mellan
visioner förknippade med IT och vad man egentligen har åstadkommit. (se 3.5) IT-kommissionen
menar att informationstekniken hjälper till att ge höjd livskvalitet för alla samt att IT möjliggör ett
utvecklat välstånd för Sverige, och att det innebär en fara i att alla individer inte anser sig kunna
eller vilja lära sig att använda IT. (se 4.1)
 
 Att begreppet informationsteknik eller IT är ett ofta missbrukat modeord menar både teknologer
och jurister. Det verkar också finnas en irritation och trötthet över begreppet IT. Främst är det
teknologerna som ger uttryck för detta. Ett exempel är Tanya, hon menar att IT-visionen är
överdriven. Hon är lite trött på att människor i hennes omgivning skaffar sig en dator för tusentals
kronor utan att egentligen ha något annat behov av den, än att hänga med i IT-utvecklingen.
 
 Juristerna uttrycker att det saknas valmöjlighet. Jonna säger på följande sätt: ”Datorn tillhör ju
samhället idag. Man måste kunna. Det är ingen kunskap man frågar om man har. Utan det förutsätts
att man kan.” Juristerna ger på olika sätt uttryck för känslan av att de måste ”hänga med” i IT-
utvecklingen. Annars riskerar de hamna på efterkälken och vara chanslösa i dagens samhälle, t ex
inte kunna få något arbete om de inte lär sig och anammar IT. De verkar stressade och pressade av
informationstekniken.
 
 Vår tolkning är att juristerna upplever större stress och otillräcklighet inför informationstekniken.
Detta gör dem mer påverkade av samhällets bild, som bl a IT-kommissionen ger uttryck för, av att
alla individer måste lära sig och använda IT annars riskerar man att hamna utanför samhället. Om
man hårddrar det verkar juristerna uppleva ett individuellt hot mot sin framtid om de inte hänger
med i IT-utvecklingen. Teknologerna däremot är inte lika stressade och pressade av
informationstekniken, och kan därför ”kosta på sig” att se mer kritiskt på IT.
 

8.2 Tillgång
 
 Tillgången till datorer skiljer sig enligt respondenternas uttalande stort mellan de båda högskolorna.
Teknologerna beskriver tillgången som mycket god, med tillgång till eget konto och dygnetrunt-
öppet i datasalarna. En del säger till och med att de hellre använder skolans datorer än sina egna
privata, eftersom de är mycket bättre. Några menar att de inte ens har behov av en egen dator utan
klarar sig enbart med högskolans.
 
 Juristerna upplever å andra sidan brister i fråga om tillgången till datorer på skolan, vilket flera
tycker är stressande eftersom det ibland blir det kö till datorerna. Samtidigt tycker juristerna att det
förväntas från lärarnas sida att man har tillgång till en privat dator. Flera av juristerna har också
skaffat dator just pga sina studier på högskolan. Detta har fått positiva följder. Josefin säger att
hennes osäkerhet har försvunnit och att hon numera tycker att det är roligt att använda datorn. För
Janni och Judit har anskaffandet av en privat dator lett till att de önskar att de kunde tillbringa mer
tid framför den, för att upptäcka fler möjligheter. Detta kan jämföras med de undersökningar, t ex
den av Maurer, som visat att ökad erfarenhet av datorer kan minska den oro som man känner inför
dem. Påpekas kan också att Jannis och Judits upptäckt av datorns användbarhet lett till att de
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utvecklat en mer positiv attityd. Pedersen är en av många som påpekar att flickor främst är
intresserade av datorns användbarhet, medan pojkar är mer intresserade av tekniken i sig.
 
 Vi antar att den uppenbara skillnaden i tillgång mellan de båda högskolorna delvis beror på
skolornas olika inriktning. Att den tekniska högskolan satsat stort på IT är en naturlig följd av den
inriktning man har. Man studerar ämnen som data, fysik , matematik och olika
programmeringskurser. Här utbildas framtidens IT-ingenjörer och det gäller att studenterna har god
tillgång till datorer, så att de kan förkovra sig inför sitt framtida yrkesliv. Detta överensstämmer
också med uttalandet i IT-kommissionens betänkande Vingar åt människans förmåga där de säger
att de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena har ett försprång framför andra när det
gäller IT-användning.
 
 Juridikämnet i sig har däremot inte någon teknisk anknytning och här finns antagligen inte samma
naturligt pådrivande krafter till en utveckling inom IT-området på högskolan. Av juristernas
uttalande märks också att de juridikstuderande inte i någon större utsträckning använder sig av e-
post och kursinformation via Internet, vilket teknikstudenterna gör. Men som juridikstudenterna
nämner finns det en naturlig användning för IT i samband med deras behov av
informationssökning, t ex i de databaser som är förknippade med juridik. En del av dessa är, som
någon nämner, betaldatabaser, vilket gör det extra viktigt att eleverna har god tillgång till dessa för
övning inför sitt framtida yrkesliv. En respondent sammankopplar intressant nog juridik med
informationssökning, vilket belyser vilken praktisk användning man kan ha av den nya tekniken
inom juridikområdet.
 
 Som Lettenström uttrycker det i Studenternas bibliotek innebär IT-utvecklingen en utmaning för
biblioteken på högskolor och universitet. Resultaten av undersökningen i Studenterna bibliotek
stämmer väl överens med de juridikstuderandes situation och önskemål. Studenterna önskar sig fler
IT-anpassade lokaler och mer utbildning inom högskolans ram. Lettenström efterlyser en bred
utbildning i början av studierna och mer specialiserad efter hand som behov uppstår, t ex i
informationssökning i samband med specialarbete. I undersökningen framkommer också att antalet
högskolestudenter i Sverige har ökat alltmer de senaste åren, vilket också kan vara en förklaring till
att IT-tillgången för studenterna halkar efter, vilket ju är fallet på juridikhögskolan.
Undersökningen pekar också på  studenternas önskemål om dygnetruntöppna datasalar, vilket de
teknikstuderande redan har tillgång till. Några av teknologerna nämner också att de kopplat upp sig
hemifrån mot skolan, vilket kan jämföras med de önskemål som framkom i studien om
nätverksanslutning från studentrummen. Lettenström nämner också studenternas missnöje med att
tillgång till egen e-postadress och Internet inte är någon självklarhet utan beror på vid vilken
institution man studerar. Tillgång till egen e-postadress underlättar kontakten med lärare, vid
inlämning av olika uppgifter och även vid information från lärare till studenter och tillgång till
lärarnas hemsidor, vilket flera teknikstuderande nämner
 

8.3 Användning
 
 Användningen av IT i olika sammanhang har efter hand ökat och förändrats för alla
respondenterna, speciellt blir detta märkbart i samband med högskolestudierna, även om
naturligtvis individuella skillnader förekommer.
 
 Under grundskole- och gymnasietiden använde sig inte respondenterna av IT i någon större
utsträckning. Flera nämner dock att de hade tillgång till dator hemma. En del, både teknologer och
jurister, nämner att de använde sig av ordbehandling för olika skolarbeten. Tove menar att det var
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ovanligt under hennes gymnasietid att göra det, det var vanligare att använda skrivmaskin då. Jonna
säger å andra sidan att en lärare krävde att de skulle använda sig av ordbehandling, vilket verkar ha
varit ovanligt bland respondenterna vid denna tid. Flera nämner också att de under denna tid
använde datorn till spel.
 
 Datorn hade inte en lika självklar och central plats som den har idag på skolorna under
respondenternas tid på grundskolan och gymnasiet . Undersökningen i Skolans datorer visar på en
markant ökning av antalet datorer framför allt på gymnasieskolan i Sverige under senare år.
 
 Övergången till högskolan har inneburit en ökad användning av informationsteknik för
respondenterna. Som statistik hämtad från Data om informationstekniken i Sverige 1996 visar finns
det en koppling mellan högre utbildning och en ökad grad av datoranvändning. Att använda sig av
ordbehandlingsprogram vid inlämningsuppgifter och uppsatser på högskolenivå är en självklarhet
idag vad vi själva erfarit som studenter. Att kunna använda sig av bibliotekens resurser i form av
bibliotekskataloger och olika databaser utgör också i stort sett en nödvändighet, eller i varje fall ett
viktigt komplement för studierna på högskolenivå.
 
 För både teknologer och jurister finns även databaser och program som är speciellt tillämpbara
inom deras intressesfärer. För teknologernas del kan nämnas tillämpningsprogrammen Matlab och
Mathematica och för juristerna databaserna Rättsbanken och  Rixlex, vilka av de flesta
respondenterna anses utgöra självklara redskap under deras utbildningstid.
 
 De skillnader som finns i användning av informationsteknik mellan jurister och teknologer tror vi
till stor del beror på den ojämlikhet i tillgång som råder mellan de båda högskolorna. Flera av
teknologerna nämner att de använder sig av e-post till lärare i samband med inlämningsuppgifter.
Bland juristerna är e-postanvändningen inte så vanlig, endast två stycken nämner att de använder
sig av denna funktion. Teknologerna har möjlighet att inhämta kursinformation, schema,
information från föreläsare o.d från nätet och några av dem nämner att de har kopplat upp sig mot
skolan hemifrån så att de har möjlighet att läsa sina e-mail och hämta information. Dessa
möjligheter saknar juristerna. Detta visar hur skillnader i tillgång till IT på de båda högskolorna
leder till en skillnad i fråga om användningsområden där juristerna kommer på efterkälken.
 
 Alla respondenter har erfarenhet av informationssökning, speciellt i samband med olika
projektuppgifter och examensarbete/uppsatsskrivande. Att söka information i databaser och på
Internet är inte helt problemfritt. Från teknologerna hörs röster om att det är svårt att hitta rätt
information, att det är lätt att få för många träffar och att sökspråket kan vara krångligt. Elinor
nämner att hon har erfarenhet av problem i samband med sitt examensjobb då hon skulle söka
information inom ett smalt ämnesområde. Bland juristerna uttrycks liknande invändningar samt att
de upplever informationssökning som tidskrävande, både att söka samt att sätta sig in i nya
söksystem. De har inte den tiden.
 
 Även om det innebär vissa problem att söka menar ett flertal respondenter att det är positivt med all
den information som finns tillgänglig genom IT, de ser det som ett redskap som spar mycket tid och
ger tillgång till mycket material. Med tanke på den explosionsartade utveckling som har skett av
Internet genom framför allt WWW är det ju inte så konstigt att Informationen till viss del är svår att
återvinna. Respondenternas problem visar på vikten av att man utvecklar söksystemen så att de blir
så enkla och enhetliga som möjligt.
 
 Flera studenter nämner att de använder sig av Internet även för privata ändamål. Det kan gälla allt
från att ta reda på busstider, läsa dagstidningar till att sköta bankärenden. Fler teknologer än jurister
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använder Internet för privat bruk, vilket vi antar hänger samman med den fria tillgång till datorer
och därmed Internet som de har på skolan.
 

8.4 Inlärning
 
 Respondenternas kontakt med datorer och IT under högstadie- och gymnasietiden är varierande,
både bland teknologer och jurister. De flesta verkar ha haft en ganska sparsam undervisning i
datakunskap under denna tid. Det är ändå några som nämner att de har gått en speciell
datainriktning under gymnasietiden eller valt någon frivillig kortare kurs i t ex programmering eller
ordbehandling. Vi tycker att det är förvånansvärt att några, även bland de yngre respondenterna,
inte har haft någon undervisning eller kontakt alls med datorer under denna tid, eftersom det inte är
så länge sedan de gick på gymnasiet. Detta kan jämföras med de statistiska undersökningar som
gjorts inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag. Dessa undersökningar visar att antalet datorer
inom grund- och gymnasieskolan ökat kraftigt från 1995 till 1997. Att tillgången ökat så markant
under de senaste åren visar att det under respondenternas tid på högstadiet och gymnasiet inte var
så heltäckande för alla elever med tillgång till datorer och kan förklara varför en del haft så pass lite
kontakt och undervisning inom ämnet. Jill upplever att hon befinner sig ett kunskapsglapp och att
de som är några år yngre har ett försprång och en mer naturlig datorvana. Detta är inte förvånande
med tanke på den accelererande utvecklingen. Enligt skolverkets undersökning har det också
funnits en skillnad mellan glesbygd och mer tättbefolkade områden, där glesbygden haft den lägsta
datortätheten. Vi har ju inte undersökt våra respondenters studieort under denna tid, men detta kan
ju ändå ge en fingervisning om att ojämlikhet ifråga om datorkontakt och undervisning inte är
något förvånande.
 
 Övergången till studier på högskolenivå har inneburit en markant ökad grad av kontakt med IT för
de studerande inom båda grupperna. Undervisningen i IT är jämförelsevis liknande på de båda
högskolorna. Flertalet av respondenterna har gått en  kurs i informationssökning som biblioteket
har anordnat och några har även gått en introduktionskurs i datoranvändning. Många av studenterna
nämner också att de har lärt sig mycket på egen hand och genom hjälp från andra studenter eller
nära anhöriga och vänner. Att få sitta i lugn och ro på egen hand med datorn verkar vara viktigt för
inlärningen och för att skaffa sig självförtroende i att handskas med datorer och även för att
upptäcka dess möjligheter. För flera jurister verkar de ha fått möjlighet till detta först i samband
med att de har skaffat sig en dator under högskoletiden. Josefin har utvecklat en positiv inställning
till informationsteknik sedan hon skaffade sig en egen dator. Med tanke på den press som de
juridikstuderande känner kan man förstå att det bästa är om man har den här kompetensen innan
man börjar högskolan eller att man verkligen har avsatt tid till detta i samband med
högskolestudierna. Erika som studerar elektroteknik har däremot inte haft någon sådan här tröskel
att ta sig över. Hennes inställning till IT har alltid varit positiv och hon beskriver sig själv som helt
självlärd. Hon har heller aldrig reflekterat över relationen kvinna och IT.
 
 Juristerna upplever en  påtaglig brist på undervisning inom högskolans ram. Samtidigt som de
upplever förväntningar från lärarnas sida att de skall ha kunskaper inom IT-området. Eftersom
utbildningen redan upplevs som tidspressad blir detta ett extra stressmoment. Flera  jurister
uttrycker uppfattningen att det tar mycket tid att lära sig IT, samtidigt som det är tidssparande när
man väl behärskar det. Den press som de juridikstuderande känner tror vi också kan härledas från
den hårda konkurrens som de vet väntar dem på arbetsmarknaden, där IT-kunskaper  kommer att
utgöra en viktig merit. Bristen på tillgång till IT på högskolan gör förstås inte situationen bättre,
även om anskaffandet av en egen dator har avhjälpt denna brist för flera av dem.
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 Teknologerna påpekar däremot ingen avsaknad av undervisning i IT på högskolan. Allteftersom
behov av och kontakt med IT har uppstått har de inhämtat sina kunskaper, både på egen hand och
genom att rådfråga kurskamrater och ibland nära anhöriga. De flesta av de teknikstuderande verkar
ha ett avspänt förhållande till IT. De uttrycker inte att de känner den stress och press som de
juridikstuderande upplever. Vi tror att en förklaring till detta kan ligga i att de teknikstuderande
kvinnorna har valt en tekniskt inriktad utbildning, dvs att de redan tidigare hade avslappnat
förhållningssätt till teknik och miljön runtomkring. Under utbildningen får de också en vana i att
vistas i en grabbig teknisk miljö, vilket kanske leder till att IT avdramatiseras. Kanske upptäcker
tjejerna att de inte är sämre än killarna på detta, vilket också några av de teknikstuderande
uttrycker. Teknologerna utsätts inte heller för samma press inför arbetsmarknaden. De vet att de
kommer att vara attraktiva där. Dessutom kan man ju anta att teknologerna har lätt för matematik,
vilket enligt Maurers artikel har visat sig ha ett samband med minskad oro inför datorer.
 
 Dessa skillnader framkommer också i respondenternas bedömning av sin egen kunskapsnivå inom
IT-området. Här uttrycker teknologerna som grupp ett större självförtroende än juristerna. De
verkar mer tillfreds med sin kunskapsnivå, även om alla säkert skulle kunna instämma med Tinas
uttalande, ”Man är aldrig färdiglärd…”, verkar de behärska det som de för tillfället behöver kunna
inom området. Någon inom gruppen som utmärker sig är Tora som säger att hon är rädd och känner
sig osäker inför datorer. Det är en känsla som hon bär med sig från mellanstadiet. Hon är själv
medveten om att hon är annorlunda i förhållande till sina kurskamrater.
 
 Bland juristerna råder det motsatta förhållandet. De flesta uttrycker missnöje med sin egen
kunskapsnivå. Orsakerna antar vi är de redan nämnda bristerna i tillgång och utbildning för
juristerna samt att det kanske även är ett uttryck för en mer allmän frustration över den snabba
utvecklingen, vilket gör att man alltid befinner sig ett snäpp efter hur mycket man än försöker
hänga med.
 
 Att utvecklingen inom IT-området går snabbt och infiltrerar både konkret och mentalt i samhället
märks på respondenternas upplevelser. Jonna uttrycker att hon har känt och fortfarande känner en
press från skola och samhälle att skaffa sig kunskaper inom IT-området. Samtidigt bär hon med sig
en restriktiv syn hemifrån familjen, där man visserligen hade dator men ansåg att man inte skulle
tillbringa alltför mycket tid framför denna apparat. Hon har dessutom känt ett eget inre motstånd
mot att lära sig från gymnasiet. Därför kändes det trögt för henne att skaffa sig de kunskaper inom
IT-området som hon förstod krävdes på högskolan inom IT. Jonna menar sig, i likhet med flera
andra respondenter, inte ha något val inför IT-utvecklingen i samhället. Detta sätter henne i en
konfliktsituation mellan ett personligt motstånd och ett samhälleligt krav, vilket hon inte är ensam
om.
 
 Igbaria m fl pekade i sin undersökning på sambandet mellan att man inser ITs användbarhet och en
ökad positiv inställning till tekniken. Detta stämmer överens med Jonnas erfarenhet. Hon menar i
och för sig att lärandet har varit förknippat med tvång, men i takt med att hon har ökat sina
kunskaper har hon insett vilken god användning hon har av tekniken. En liknande erfarenhet
uttrycker ett flertal respondenter. Intressant nog tycker hon att juridik och informationssökning går
hand i hand, vilket visar på den nytta hon kan ha av tekniken i sitt framtida yrkesliv.
 
 Jonnas erfarenhet stämmer också överens med den slutsats som Glissov och Siann kommit fram
till. Nämligen att många kvinnor lär sig att handskas med IT i samband med arbete och studier, dvs
när situationen kräver det. Här pekar Jonna själv på att förklaringen till många killars försprång är
deras inställning att IT är något stimulerande och roligt. Denna inställning menar hon att kvinnor
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inte har. I likhet med Turkles teori visar hon en klar distans gentemot IT, hon talar positivt om
datorns användbarhet samtidigt som hon poängterar att datorn inte är ett kvinnligt redskap.
 

8.5 Framtiden och informationstekniken.
 
 Distansarbete kommer att bli vanligare i framtiden och den moderna informationstekniken kommer
att ge individen stora möjligheter att själv strukturera sitt arbete skriver Distansarbetsutredningen.
(se 3.4)
 
 Några jurister nämner just att informationstekniken kommer att ge dem möjlighet till att
förvärvsarbeta på distans i det framtida yrkeslivet. Joy ser det som en stor fördel att kunna jobba
hemma och söka information via Internet istället för att behöva ta sig till ett bibliotek.
Informationstekniken kommer dessutom att ge dem möjlighet att kombinera yrkesliv med
omvårdnad av barn i hemmet. Jeanette uttrycker dock vissa farhågor gentemot att förvärvsarbeta i
hemmet med hjälp av IT. Hon befarar att det skulle innebära svårigheter att dra en gräns mellan
arbete och fritid. Hon säger: ”Men jag vill ju ändå kunna skilja på arbete och fritid. Och inte alltid
ha det som arbete. Du kan jobba när du känner för det. Men då känner man ju sig aldrig riktigt
ledig. Det är ju som när du studerar, du är aldrig fri.”
 
 Teknologerna nämner inte distansarbete i framtiden överhuvudtaget, varken som ett alternativt sätt
att förvärvsarbeta eller som en praktisk lösning om man vill kombinera småbarnsomvårdnad med
yrkesarbete.En möjlig orsak till denna skillnad kan vara att juristerna har en högre genomsnittsålder
än teknologerna, och att denna åldersskillnad gör att för juristerna ligger en eventuell
familjebildning närmare i framtiden. En annan tolkning kan vara att juristerna uttalar en mer
traditionell inställning till kvinnorollen, där ansvar för hem och barn är kvinnans uppgift.
 
 Juristerna förmedlar också farhågor kring sina möjligheter att få anställning inom juridikens
område. Detta kanske leder till funderingar kring alternativa framtidsutsikter när de inte
automatiskt räknar med att kunna få ett juristarbete direkt efter avklarad utbildning. Teknologerna
däremot hyser inga farhågor om möjligheten att få arbete i framtiden. Enligt dem ligger
arbetsmarknaden öppen när de har avslutat sin utbildning. Denna skillnad kan vara en möjlig
förklaring till varför inte teknologerna nämner distansarbete.
 
 Framtiden kommer att innebära en ökad användning av IT i yrkeslivet. Informationsteknik kommer
att vara ett naturligt hjälpmedel i arbetet. Juristerna antar att informationssökning med hjälp av IT
kommer att ske i stor utsträckning för dem i framtiden. Jessica menar att hon ser det som en
självklarhet att hon i framtiden kommer att ha en dator med Internetuppkoppling på arbetsplatsen.
 
 Teknologerna å sin sida framhåller att kommunikation via e-post kommer att ske i ännu högre
omfattning än nu. Flera teknologer menar att e-post kommer att bli en naturlig ersättning för telefon
och vanlig post i ännu högre utsträckning än idag. Tanya säger: ”Jag tror att det kommer att vara att
använda informationsteknik istället för att använda telefonen. […] Det är ju rätt bra så, om man
skickar mail och så att man får ofta tag på människor.”
 
 Användningen av IT på fritiden för privata ändamål kommer också att ske i ökad omfattning.
Juristerna nämner att de kommer att utföra informationssökningar via Internet och även utnyttja
olika typer av tjänster via nätet, exempelvis bankärenden, biljettbokning och shopping. De
uttrycker dock en viss skepsis inför att sköta betalningar via Internet. Än så länge är tekniken inte
tillräckligt säker, menar de.
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 Teknologerna uttrycker på liknande sätt att de via nätet kommer att sköta olika ärenden, som t ex
att boka semesterresa, kolla tidtabeller för tåg och buss, köpa böcker etc. Bland teknologerna
uttalas också en viss osäkerhet kring betalningar via nätet. Tess säger: ”Man bokar biljetter […]
Man kan ju sköta bankaffärer och så, man kan köpa böcker via Internet och betala via […]. Det
tycker jag känns lite osäkert sådant med Visakort.”
 
 Några respondenter uttrycker framtidsvisioner inom IT-området av saker som de ännu inte har sett.
Elinor tror att webbtelefoner kommer att bli verklighet i framtiden, och Tyra nämner att inom en
tjugoårsperiod antar hon att det kommer att vara naturligt att beställa egna TV-program. För övrigt
är det ingen respondent som uttrycker några fantasier kring den framtida IT-användningen.
 
 Av detta drar vi slutsatsen att båda gruppers uppfattningar om framtiden motsvarar till stor del hur
deras IT-användning ser ut i dagsläget. Juristerna pratar i hög grad om att de utför
informationssökning med datorns hjälp, och teknologerna nämner e-post i stor utsträckning i vår
undersökning. Vår tolkning av deras utsagor om den framtida IT-användningen är att det är lätt att
uttala sig om något som man redan har inblick i och har funnit användbart. Då är en naturlig
slutsats att denna tillämpning kommer man att använda sig av i ännu högre grad i framtiden, dvs
informationssökningar via nätet för juristerna och e-post för teknologerna.
 

8.6 Relationen kvinna och informationsteknik.
 
 Att vara kvinna och klart uttala att man är intresserad av informationsteknik verkar vara näst intill
omöjligt.  I vår undersökning är det ingen som bokstavligen uttalar detta, däremot uttrycker Tove
att informationsteknik är något naturligt, och att hon inte har känt något motstånd inför att använda
tekniken. Josefin menar att sedan hon köpte en egen dator är det fascinerande och intressant att
använda IT, tidigare kände hon sig närmast rädd för att sitta ensam framför en dator. Men dessa två
respondenters uttalande  är ovanliga i vår undersökning.
 
 Studier av pojkar och flickor i förskoleåldern visar ingen skillnad i datoranvändning, men när
tonårstiden infaller blir attitydskillnaderna märkbara. Då blir könsidentiteten mer betydelsefull med
allt vad det innebär. Pojkar skall vara intresserade av pojksaker och flickor av flicksaker. (se 5.3.1)
 
 Den kvinnliga identiteten verkar inte innehålla möjligheten till ett uttalat intresse för datorer och IT,
åtminstone inte för juridikstudenterna. En jurist menar t o m att hade hon varit kille hade hon
antagligen varit mer intresserad av IT, och kanske arbetat inom det området. Några jurister nämner
att de anser att det är killarna som ”ockuperar” datorerna både i biblioteket och skolans datasalar.
Jörgen Nissen menar att i praktiken utgör kvinnorna en stor användargrupp, men det är männens
användning som är den synliga. Männen dominerar i skolornas datasalar, i databutikerna och i
dataklubbar, och det är även de som är i majoritet när det gäller användning av dataspel. (se 5.6.1)
 
 Flera studenter, både teknologer och jurister, betonar tydligt sitt ointresse för IT. Vi får
uppfattningen att det är oförenligt med den kvinnliga identiteten att uttala ett tydligt intresse för
tekniken. Jonna menar att datorn är inget kvinnligt redskap. Den är ju väldigt teknisk, och av
tradition talar ju teknik till män, anser hon. Jonna anser också att det skulle vara lite suspekt om en
tjej var datorintresserad, och menar att hon inte skulle kunna ha speciellt mycket gemensamt med
den tjejen.
 
 Varför är det så omöjligt eller otänkbart för en kvinna att tydligt uttala sitt intresse för IT? Några
jurister säger aningen motvilligt att de faktiskt tycker att det är roligt och fascinerande att använda
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IT. Speciellt har deras inställning förändrats efter att de skaffade sig en egen dator. Då har
tillgängligheten ökat och motståndet inför att använda informationsteknik minskat. För Josefin har
anskaffandet av en egen dator inneburit en t
 otal förändring. Under gymnasietiden var hon närmast rädd för att sitta ensam vid en dator, men
efter köpet av en egen dator menar hon att hon har blivit fascinerad inför alla möjligheter som
informationstekniken innebär.
 
 Vi får dock uppfattningen att det inte är riktigt tillåtet att vara intresserad och road av
informationsteknik och datorer. Är det för att man står inför möjligheten att bli ansedd som
okvinnlig, eller som Jonna uttrycker det: ”Jag skulle inte ha mycket att säga till en sådan tjej.” Är
det risken att hamna utanför kvinnogemenskapen som gör detta intresse omöjligt? I vårt samhälle
finns det vissa normer och värderingar för vad en kvinna får vara intresserad av, och IT och datorer
tillhör inte dessa områden. Kvinnan blir då en avvikare.
 
 Sherry Turkle beskriver avståndstagandet eller förbehållsamheten inför datorer som ett sätt att
befästa sin feminina identitet. Datorn är enligt Turkle en kulturell och personlig symbol för vad
som inte ingår i en kvinnlig identitet, det ingår i en kvinnlig subkultur att inte vara intresserad av
datorer. I Turkles studie av kvinnliga datavetenskapsstudenter vid MIT tog kvinnorna avstånd från
de manliga kurskamraternas sätt att hantera datorn och deras fascination inför tekniken. Kvinnorna
poängterade att de såg datorn som ett verktyg. (se 5.4 och 5.7) I vår undersökning betonar både
jurister och teknologer att den mänskliga kontakten och kommunikationen är viktig. De är rädda att
informationsteknik och datorer kan bli ett hinder för den. Några jurister och teknologer poängterar
att de vill minsann träffa människor och inte sitta inne framför datorn.
 
 Men varför måste de markera sitt avstånd till IT och datorer? Vi tror att en möjlig förklaring kan
vara att datorer och informationsteknik associeras med teknik av respondenterna, då främst
juristerna, och teknik anses av tradition vara ett manligt område. Enligt vår tolkning uttalar
teknologerna i vår undersökning ett mer avslappnat förhållningssätt gentemot IT. Orsaken kan vara
att de kvinnliga teknikstudenterna redan befinner sig i en teknisk miljö, dessutom utgör de en
könsmässig minoritet. Dessa förhållanden kanske innebär att informationstekniken inte utgör något
svårt eller dramatiskt för dem just p g a att de själva har valt en teknisk utbildning, och att de då är
mentalt förberedda på sitt möte med tekniken.
 
 Jörgen Nissen anser att det är för enkelt att förklara det med att datorer och informationsteknik
likställs med teknik, och att det är ett manligt område. Den nya datortekniken är varken bullrig,
smutsig, tung eller farlig vilket brukar förknippas med den traditionellt manliga tekniska sfären.
Men trots det så bryter inte datortekniken med det vanliga genusmönstret. Nissen förklarar detta
med att enligt Wajcman förknippas denna nya teknik med en  typ av manlighet, ”the ruling-class
men”, som kännetecknas av professionell kalkylativ rationalitet i motsats till the ”working-class
men” där manlighet förknippas med fysisk styrka och mekaniskt handlag.  (se 5.6.1)
 
 I några statliga utredningar tilldelas kvinnor en mer pragmatisk inställning till IT. Där står
uttryckligen att kvinnor mer ser till teknikens nytta och användbarhet, än till tekniken i sig själv.
Männen däremot är intresserade av tekniken i sig själv. (se 4.5) Har könen verkligen skilda
inställningar?, och i så fall är den kvinnliga inställning av godo eller ondo? Jens Pedersen undrar
om inte den kvinnliga, pragmatiska inställningen, kan vara den bättre? Han menar att det är
männens, mer okritiskt anammande, inställning till IT som härskar. Att det är den manliga nivån på
intresse och användning av IT som är den ideala i samhället anser vi uttrycks tydligt i  Vingar till
människans förmåga Där står följande: ”Kvinnor skall kunna utnyttja IT i minst samma
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utsträckning som män”. (se 4.1) Detta anser vi är ett tydligt ställningstagande till vilket
förhållningssätt som är det bästa.
 
 Både teknologer och jurister poängterar att IT och datorn är ett praktiskt hjälpmedel som de
använder för ett speciellt syfte eller mål. Julia menar att hon använder sig av IT för att få saker och
ting utförda. Dagny och Elinor anser att det är viktigt att det finns ett användningsområde och syfte
med IT. De förkastar den inställning som de anser att killar har till tekniken. Killar är intresserade
av tekniken för dess egen skull. Denna uppfattning uttrycker flera av de andra respondenterna
också. De kan ironisera över de manliga studenternas fascination av tekniken, hur många
megabytes, eller hur snabbt modem de har på sin dator. Kvinnorna verkar tycka att detta är en löjlig
inställning. Tekniken skall vara praktiskt användbar – inte någon statussymbol eller leksak.
 
 Flera teknologer uttrycker dock irritation över uppfattningen att kvinnor skall ha en speciell
inställning till teknik. De anser att det inte stämmer. ”Det finns tjejer som är intresserade av IT, och
det finns tjejer som inte är det, och detsamma gäller killar.” säger Tekla. I vår undersökning har vi
intagit en gynocentrisk utgångspunkt genom att i våra intervjuer ställa frågan: Har du reflekterat
över din situation att vara kvinna i förhållande till IT?  Vi har då förutsatt att det skulle innebära
något speciellt att vara kvinna och använda IT. Flera respondenter har antingen uttryckligen sagt att
de aldrig har reflekterat över detta förhållande, eller så har de uppgett att de menar att det inte
innebär något speciellt att vara kvinna och att använda IT. Tyra blev tydligt irriterad av frågan, och
menade att man skall inte skrämma tjejer för teknik.
 
 Joy anser att datorn och informationsteknik är en maktfaktor som männen inte vill släppa ifrån sig.
Hon menar att män sitter bakom datorn som de satt bakom ratten för 30 år sen. Att ha kunskap om
informationsteknik innebär makt, menar hon. Den förutfattade åsikten att kvinnor kan mindre än
män om IT och datorer kan innebära problem. Flera av respondenterna ha råkat ut för konkreta
situationer när denna fördom har drabbat dem. Men samtidigt uttrycker några respondenter att det
även kan innebära fördelar. Just p g a att de är kvinnor kan de få mer hjälp vid datorn än vad en
man kan få. Ett annat problem som flera jurister uttrycker sina farhågor om är att deras brist på
kunskaper inom IT skall innebära nackdelar vid anställningsintervjuer. Men vi undrar om de
egentligen har så stora kunskapsbrister som de anser sig ha, eller om det inte istället blir att
juristerna automatiskt tilldelar de manliga kurskamraterna en högre kunskapsnivå än sig själva just
p g a att de är män. De faller i fällan – den schablonartade uppfattningen att män är duktigare och
kan mer om IT än kvinnor.
 

8.7 Sammanfattning
I likhet med Svenska datatermgruppen uttrycker flera respondenter att IT är ett svårdefinierat
begrepp. Det hörs också röster om att IT är ett modeord och bland teknologerna märks en viss
irritation inför begreppet. Flertalet bland jurister och teknologer associerar till Internet och datorer.
Informationssökning förknippas av respondenterna med IT, och man kan sammanfatta
associationerna i tre nyckelord: information, kommunikation och teknik. Några teknologer
reserverar sig mot att informationsutbudet på Internet är för stort, och inte alltid tillförlitligt och att
det råder brist på censur. Enligt respondenterna innebär informationsteknik ökade möjligheter till
kommunikation med omvärlden, framförallt de teknikstuderande nämner detta. Några respondenter
inom båda grupper understryker dock att kommunikation via datorer aldrig kan ersätta det
personliga mötet. Den nya tekniken beskrivs av flertalet som ett praktiskt användbart redskap vilket
enligt Turkles teori kan ses som ett typiskt kvinnligt förhållningssätt gentemot datorer.
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 En påfallande skillnad mellan teknologer och jurister är tillgången till datorer på högskolan. På den
tekniska högskolan beskrivs tillgången som mycket god och alla har tillgång till ett eget konto
inkluderat e-postadress och en del av de teknikstuderande nämner att de föredrar högskolans
datorer framför sina egna privata. De juridikstuderande upplever å andra sidan påtagliga brister i
IT-tillgången på högskolan. Några nämner att det kan vara kö till datorerna och detta upplevs som
mycket stressande. Flera jurister har skaffat egen dator och därigenom har några fått en mer positiv
inställning till IT och insett dess användningsmöjligheter. Övergången till högskolestudier har
inneburit en markant ökad grad av kontakt med och användning av IT för respondenterna. Både
jurister och teknologer har använt sig av informationssökning, tillämpningsprogram och databaser
som är aktuella för deras typ av utbildning. Bland teknologer märks en större användning av e-post
och kommunikation via nätet med lärare och högskola, vilket vi tror hänger samman med den goda
IT-tillgången på högskolan.

Undervisningen inom IT-området tycks enligt respondenternas uttalande vara liknande på de båda
högskolorna. Bland juristerna märks dock en önskan om mer undervisning, medan Teknologerna
verkar nöjda och tycks ha ett mer avslappnat förhållande till att lära sig saker inom detta område.
Vi tror även här att den goda tillgången på den tekniska högskolan har påverkat detta
förhållningssätt, samt att teknologerna antagligen har ett mer avslappnat förhållande till teknik
eftersom de valt en tekniskt inriktad utbildning. Bland teknologerna som grupp märks också att de
värderar sin egen personliga kunskapsnivå högre än juristerna, där flertalet är missnöjda med den.

Inför framtiden tror både teknologer och jurister att de kommer att använda IT i högre grad både
privat och i arbetslivet. Några jurister nämner att IT ger möjlighet till distansarbete och flera
teknologer tror att e-post mer och mer kommer att ersätta telefonen som kommunikationsmedel.

Ingen respondent uttrycker direkt intresse eller fascination för IT i sig. De poängterar istället
användbarheten och flera verkar tycka att killars fascination inför IT är lite löjlig/barnslig. Detta
överensstämmer med Turkles teori om kvinnors förbehållsamhet gentemot datorer som en slags
förstärkning av den kvinnliga identiteten. Man tvingas hålla en viss distans för att inte
sammankopplas med den symboliskt maskulint laddade datorkulturen. Två teknologer reagerar
starkt emot att det skulle vara någon skillnad i kvinnors och mäns förhållningssätt till datorer.
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 9. SAMMANFATTNING
 
 Informationstekniken kommer in på fler och fler områden i samhället. I många yrken, inte minst
bibliotekariens, blir användning av datorer och Internet mer och mer vanligt. Även som studerande
vid en högskola kan man knappast undgå att tvingas utnyttja informationsteknik.
 
 Både IT-kommissionen och regeringen pläderar för att IT-användningen bör vara allmänt utbredd i
samhället. Att detta inte riktigt är verklighet ännu konstaterar de också. Skillnader finns mellan
olika grupper, t ex kvinnor och män. IT-kommissionen och regeringen menar att kvinnor inte
använder IT i lika hög grad som män, och att kvinnor har en mer pragmatisk inställning till
tekniken än män. Kvinnor är mer intresserade av teknikens nytta, männen däremot fördjupar sig i
själva tekniken. IT-kommissionen och regeringen ger den könsuppdelade arbetsmarknaden som
orsaksförklaring till detta tillstånd. Männen kommer i större utsträckning i kontakt med datorer och
informationsteknik under utbildning och arbetsliv. IT-kommissionen anser att kvinnor skall
uppmuntras att använda IT i minst samma utsträckning som män.
 
 Tidigare undersökningar visar på skillnader mellan könen i förhållningssätt till datorer. Enligt dessa
har kvinnor ofta en mer pragmatisk inställning, och känner en större osäkerhet inför datorn än män.
Man har också funnit att en ökad grad av användning har lett till en förbättrad attityd gentemot
datorer för kvinnornas del.
 
 Intresse för datorteknik förknippas till stor del med pojkar eller män. Jörgen Nissen menar att deras
användning är den synliga. Den pågår i dataklubbar, i skolornas datasalar och i databutiker. Att
datorkulturen blev en manlig kultur förklarar Nissen med att manliga forskare utvecklade datorerna
som sedan fördes ut i samhället av de manliga studenterna. Hackern som först ansågs vara en tönt
blev allteftersom ett ideal. Sherry Turkle anser att det finns ett typiskt kvinnligt förhållningssätt till
datorer, en slags förbehållsamhet eller avståndstagande. Kvinnor tenderar att förhålla sig till datorn
som ”just a tool”, ett verktyg, för att distansera sig emot en intim relation till datorn. Enligt Turkle
är datorn en kulturell och personlig symbol för vad som inte ingår i en kvinnlig identitet, och hon
menar att det ingår i en kvinnlig subkultur att inte vara intresserad av datorer.
 
 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnliga högskolestudenter på utbildningar med två
skilda ämnesinriktningar upplever och använder informationsteknik, och att ställa det mot
samhällets bild av relationen kvinnor och IT. Vi vill ta reda på hur de definierar  IT, vilka för- och
nackdelar de anser att tekniken innebär. Vi vill också utröna vilken tillgång och användning av IT
som de har haft, samt hur de har lärt sig att använda tekniken. Vilka reflektioner har de kring
situationen att vara kvinna i förhållande till IT och vad tror de om sin framtida användning av
informationsteknik.
 
 För att få svar på våra frågeställningar har vi utfört 22 kvalitativa intervjuer med 10 studerande vid
programmet för juris kandidatexamen, nio studenter på linjen för teknisk fysik, två studenter vid
linjen för elektroteknik samt en student på linjen för datateknik. På de tekniska utbildningarna utgör
kvinnorna ca 20% av studenterna och på programmet för juris kandidatexamen är motsvarande
siffra 53%. Vi har gjort jämförelser mellan dessa båda grupper för att utröna om ämnesinriktning på
studierna har någon betydelse för respondenternas förhållningssätt till IT.
 
 Vi fann att högskolestudierna har inneburit en markant ökad grad av kontakt och användning av IT
för samtliga. Teknologerna upplever tillgången på datorer på skolan som mycket god och föredrar
skolans framför sina egna. Dygnet runt är datasalarna öppna på den tekniska högskolan.
Teknologerna kommunicerar via e-post med både lärare och kurskamrater, och får en hel del
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kursinformation via nätet. De utför informationssökningar på Internet och använder även speciella
tillämpningsprogram, Matematica och Matlab, för studierna, men även på fritiden söker de efter
information på Internet för personliga intressen. De ger uttryck för ett mer avslappnat, mindre
stressat förhållningssätt till IT än juristerna. För teknologerna har IT på ett naturligt sätt kommit in i
undervisningen under högskolestudierna. De har haft en del IT-utbildning och är i stort sett nöjda
med den. De har själva lärt sig mer och mer med viss hjälp av kurskamrater allteftersom det har
blivit nödvändigt, utan att känna någon större press från omgivningen, och de flesta känner sig
relativt nöjda med sin kunskapsnivå. I framtiden antar teknologerna att deras IT-användning
kommer att öka både i arbetsliv och privatliv.
 
 Juristerna anser att det är svårt att få tillgång till en dator i skolan och dessutom upplever de en viss
stress när de använder skolans datorer. Det är alltid någon annan som väntar på sin tur. Tillgång till
en egen dator i hemmet har inneburit en stor förändring för de jurister som skaffade en under
högskolestudierna. Att kunna i lugn och ro få sitta vid datorn hemma och testa sig fram verkar vara
en avgörande faktor för deras ökade positiva inställning till IT. Juristerna använder i hög grad
ordbehandlingsprogram och gör informationssökningar på Internet, men de utnyttjar inte e-post i
någon större utsträckning. Juristerna är mer stressade och pressade av informationstekniken än
teknologerna. De upplever att de inte har tid att fördjupa sina kunskaper även om de inser att den
ökade kunskapen skulle innebära tidsvinster för dem. De påtalar också en i deras tycke bristande
undervisning på högskolan i att hantera datorn och informationsteknik. Juristerna själva värderar
sin kunskapsnivå lägre än vad teknologerna gör. De befarar att bristfällig kunskap inom IT kan
innebära försämrade möjligheter att få arbete. I framtiden tror juristerna att de kommer att använda
sig av IT i ökad grad både privat och på arbetet. Informationstekniken kan även innebära en
möjlighet till distansarbete enligt några jurister. Skillnad i tillgång till tekniken har enligt vår
slutsats påverkat respondenternas användning, inlärning och förhållningssätt till IT.
 
 Begreppet informationsteknik är ett svårdefinierat begrepp enligt flera respondenter. Vi kunde
urskilja att flertalet förknippade det med tre nyckelord: information, kommunikation och teknik. De
teknikstuderande påtalade också den ökade möjlighet till kommunikation med omvärlden som IT
inneburit. Att denna kommunikation aldrig kan ersätta det personliga mötet poängterade några
respondenter i båda grupper.
 
 Både teknologer och jurister poängterar att IT och datorn är ett praktiskt hjälpmedel som de
använder för att uppnå ett speciellt syfte eller mål. De anser att det är viktigt att det finns ett
användningsområde för tekniken, och några ironiserar över den inställning till tekniken som killar
har. Några teknologer vänder sig emot att uppfattningen att det skulle innebära något speciellt att
vara kvinna i relation till IT.
 
 



  87

 KÄLLFÖRTECKNING

Otryckta källor
 
 Intervjuer, ljudupptagningar med utskrifter förvaras hos uppsatsförfattarna.
 Tjugotvå intervjuer med kvinnliga högskolestudenter utförda under mars-april 1998.

Tryckta källor
 
 Campbell-Kelly, Martin & Aspray, William, (1996), Computer : a history of the information
machine. – New York : BasicBooks
 
 Cockburn, Cynthia, (1996), Hushållsteknik: Askungen och ingenjörerna.// Sundin, Elisabeth &
Berner, Boel (red.), Från symaskin till cyborg: genus, teknik och social förändring.- Stockholm :
Nerenius & Santérus förl., s. 19-41
 
 Data om informationstekniken i Sverige 1996 : på uppdrag av IT-kommissionen, (1996).- Örebro :
SCB förl.
 
 Distansarbete, (1998), Betänkande av Distansarbetsutredningen. – Stockholm : Fritze. – (SOU ;
1998 : 115)
 
 Durndell, Alan, Siann, Gerda, & Glissov, Peter, (1990), Gender differences and computing in
course choice at entry into higher education.// British Educational Research Journal. – Vol. 16:2, s.
149-162
 
 Eduards, Maud, (1995), En allvarsam lek med ord//Viljan att veta viljan att förstå: kön, makt och
den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning: slutbetänkande. – Stockholm : Fritze. –
(SOU ; 1995:110), s. 55-64
 
Grundy, Frances, (1996), Women and Computers.- Oxford : Intellect
 
 Heinssen, Robert, Glass, Carol & Knight, Juanne, (1987), Assessing computer anxiety:
development and validation of the computer anxiety rating scale. - // Computers in human behavior.
– Vol. 3:1, s 49-59
 
 Hirdman, Yvonne, (1988), Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala
underordning.//Kvinnovetenskaplig tidskrift.- Årg. 9:3, s. 49-63
 
 Hirdman, Yvonne, (1992), Vad är kvinnohistoria?.//Kvinnohistoria : om kvinnors villkor från
antiken till våra dagar.- Sthlm : Utbildningsradions förlag.- S. 7-23
 
 Holm, Ulla, (1993), Modrande och praxis : en feministfilosofisk undersökning.- Göteborg: Bokförl.
Daidalos AB.
 
 Hovelius, Birgitta, (1996) Kan genusperspektiv inom medicinsk och folkhälsovetenskaplig
forskning bidra med ny kunskap? //Genusperspektiv i forskningen.- Stockholm: Fritze.- (Ds ;
1996:26), s. 101-112
 



  88

 Igbaria, Magid, Schiffman, Stephen J. Och Wieckowski, Thomas J. (1994), The respective roles of
perceived usefulness and perceived fun in the acceptance of microcomputer technology.// Behavior
& Information Technology. – Vol. 13:6, s. 349-361
 
 Ingelstam, Lars, (1993), Mer och mer – och sedan?.// Ingelstam, Lars & Sturesson, Lennart, (red.),
Brus över landet: om informationsöverflödet, kunskapen och människan. – Stockholm : Carlssons
förl., s. 45-62
 
 IT  i kulturens tjänst, (1997), Slutbetänkande av Kulturnät Sverige.- Stockholm : Fritze.-
 (SOU ; 1997:14)
 
 IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96, (1995), Betänkande av IT-kommissionen.- Stockholm :
Fritze.- (SOU ; 1995:68)
 
 Jay, Timothy, (1981), Computerphobia: what to do about it. - // Educational Technology. – Vol.
21: 3, s 47-48
 
 Johansson, Magnus, Nissen, Jörgen, & Sturesson, Lennart, (1998), ”IT-ism”: informationstekniken
som vision och verklighet. – Stockholm : KFB – Kommunikationsforskningsberedningen och
TELDOK. – (KFB-rapport ; 1998:11)
 
 Kamjou, Anna, (1998), Han, hon, den, det – om kön, genus och informationsteknik. // Han, hon,
den, det. – Stockholm : Ekerlid. – S. 253-286
 
 Kristallkulan: tretton röster om framtiden, (1997) : delbetänkande av IT-kommissionen. –
Stockholm : Fritze. – (SOU ; 1997:31), (IT-kommissionens rapport ; 97:3)
 
 Kvinnor och IT, (1996), Dokumentation från IT-kommissionens och Socialdepartementets
dialogkonferens den 5-6 december 1995.-Stockholm : IT-kommissionen.- (IT-kommissionens
rapport ; 96:4)
 
 Lage, E., (1991), Boys, Girls and Microcomputing. - // European Journal of Psychology of
Education. – Vol. 6:1, s 29-44
 
 Lettenström, Frans, (1995), Studenternas bibliotek: delstudie 4 : Babels bibliotek:
informationsteknik ur studentperspektiv. – Stockholm : BIBSAM
 
 Linden, Claudia och Milles, Ulrika, (1995), Förord. //Feministisk bruksanvisning: essäer. –
Stockholm. – Norstedts, s. 7-21
 
 Lund, Jörgen, (1989), Från kula till data. – Stockholm : Gidlund
 
 Lövgren, Per, (1998), Framtiden bortom år 2000 kretsar kring Internet. // Mikrodatorn: nordens
största testare av PC-produkter. – nr 15, s. 83-86
 
 Maurer, Matthew M., (1994), Computer anxiety correlates and what the tell us: a literature
review.//Computers in Human Behavior. – Vol. 10:3, s. 369-376
 
 Mega-byte, (1996), Slutbetänkande av Ungdomens IT-råd.- Stockholm : Fritze.- (SOU ; 1996:181)
 



  89

 Mörtberg, Christina, (1996), En vandring i kvinnoforskningens teorier och i metoder.//Vandringar
.- Luleå .- s. 9-29
 
 Nelson, Lori J, Wiese, Gina M., & Cooper, Joel, (1991), Getting started with computers:
experience, anxiety and relational style. // Computers in Human Behavior. – Vol 7:3, s. 185-202
 
 Nissen, Jörgen, (1998), Hackerkulturen.//Johansson, Magnus, Nissen, Jörgen & Sturesson, Lennart,
”IT-ism: informationstekniken som vision och verklighet. – Stockholm : KFB –
Kommunikationsforskningsberedningen och TELDOK. – (KFB-rapport ; 1998:11). – S. 29-32
 
 Nissen, Jörgen, (1996), Det är klart att det är grabbar som håller på med datorer! Men varför är det
så? // Sundin, Elisabeth, & Berner, Boel, (1996), Från symaskin till cyborg: genus, teknik och
social förändring. – Stockholm : Nerenius & Santérus förl. , s. 141-161
 
 Pedersen, Jens, (1998), Informationstekniken i skolan: en forskningsöversikt. – Stockholm :
Statens skolverk : Liber distribution.
 
 Regeringens proposition 1995/96:125 : Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av
informationsteknik, (1996).- Stockholm.- (Regeringens proposition ; 1995/96:125)
 
 Ryd, Harriet, (1996), Sammanfattning.// Genusperspektiv i forskningen.- Stockholm: Fritze.- (Ds ;
1996:26), s. 7-42
 
 Sacks, Colin, H. & Bellisimo, Yolanda & Mergendoller, John, (1993-94), Attitudes toward
computers and computer use: the issue of gender.//Journal of research on computing in education.-
Vol. 26:2, s. 256-269
 
 Skolans datorer 1997 : en kvantitativ bild, (1998).- Stockholm : Statens skolverk : Liber
distribution. - (Skolverkets rapport ; 147)
 
 Sundin, Elisabeth & Berner, Boel,(1996), Genus, teknik och social förändring : en introduktion.//
Från symaskin till cyborg: genus, teknik och social förändring.- Stockholm : Nerenius & Santérus
förl., s. 7-17
 
 Turkle, Sherry, (1988), Computational reticence: why women fear the intimate machine.//
Technology and Women’s voices. – New York : Routledge & Kegan Paul, s. 41-60
 
 Utbildningsstatistisk årsbok 1995, (1995). – Stockholm : SCB
 
 Wajcman, Judy, (1991), Feminism confronts technology. – Cambridge : Polity Press
 
 Welin Trost, M., (1997), Förskolebarn och datorer – förskolebarns arbete med och uppfattning om
datorer. C/D-uppsats nr 1997:1, Pedagogiska institutionen Uppsala universitet
 
 Whitley, Jr., Bernard E., (1997), Gender differences in computer-related attitudes and behavior: a
meta-analysis.//Computers in Human Behavior.-Vol.13:1, s. 1-22
 
 Vingar åt människans förmåga : informationsteknologin, (1994), Betänkande av IT-
kommissionen.- Stockholm : Fritze.- (SOU ; 1997:14)
 



  90

 Zoonen, Liesbet van, (1992), Feminist theory and information technology.//Media, Culture and
Society.- Vol. 14, s. 9-29

Elektroniska källor
 
 Svenska datatermgruppen, (1998), Term- och språkmaterial version 12.
 besökt URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/, 1998-04-08
 

 BILAGOR
 
 Bilaga I Intervjuguide
 Bilaga II Brev till respondenterna
 



  91

 Bilaga I

 

 INTERVJUGUIDE
 

 Inledning:
 

• Syftet med intervjun. -  Vi gör ett magisterarbete om kvinnor och informationsteknik
• Resultatredovisning: citat från intervjuerna, identifitering av intervjupersoner: ålder,

utbildning, ej skolans namn
• Innehåll : olika temaområden: IT i nuvarande utbildning, IT på fritiden, erfarenhet av IT innan

högskolan. kvinna - IT, framtiden och IT
 
 Personliga uppgifter:
 

• Nuvarande utbildning
• Gymnasieutbildning
• Gjort tidigare
• Ålder
 
 1. IT - PERSONLIG DEFINITION
 
 Vad innebär informationsteknik eller IT för Dig?
• associationer
• ev. känslor
 Vad innefattas i själva begreppet?
 
 2. IT I NUVARANDE UTBILDNING
 
 I vilka sammanhang har Du kommit i kontakt med IT?
• specialarbete
• kurser i IT-användning
• biblioteksanvändning
• egen info-sökning
• övrigt
 
 Var - miljöer?
• Biblioteket - personalens kompetens, praktisk hjälp
 
 
 Vilka program/typer av tillämpningar använder Du?
 

• ordbehandling, kalkyl, ritprogram
• spel
• databassökning
• WWW
• e-post m m
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 Upplevelser, erfarenheter, känslor, förtrogenhet
• tillräckliga kunskaper inför starten på högskolan
• ev. IT-undervisning
• egen uppfattning om kunskapsnivån
• inställning till inlärning av IT
• ev. förändring av attityder och känslor inför IT
 
 
 
 3. IT PÅ FRITID
 

• tillgång - om ej, ev. funderingar att skaffa
• användningsområde
• biblioteket
 
 
 4. IT - ERFARENHETER OCH UPPLEVELSER INNAN HÖGSKOLAN.
 

• Var? - skolan, tidigare arbete, hemmet, vänner, biblioteket, övrigt
• Hur? - egen inlärning, genom familjen, skolan, kvällskurser, vänner, pojkvänner
• Upplevelser?
 
 
 5. KVINNA - IT
 
 Har Du reflekterat över Din situation at vara kvinna i ditt förhållande till IT?
 

• specialbehandling p g a kön
• speciell betydelse för inställning/attityd
 
 6. FRAMTIDEN - IT
 

• personligt - yrkeslivet, fritiden, m m

SLUTSUMMERING AV INTERVJUN

TACKA FÖR DERAS MEDVERKAN! -
fråga om eventuell ytterligare kontakt

ÖNSKA LYCKA TILL MED DERAS STUDIER.
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Bilaga II

Hej !

Vi är två tjejer som studerar biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i
Borås. Just nu arbetar vi med vår magisteruppsats. Den handlar om kvinnor och
informationsteknik.

Vi söker därför nu kontakt med kvinnliga studenter som skulle vilja ställa upp på en
personlig intervju.Vi skulle vilja ta del av Era erfarenheter och upplevelser av IT.

 Intervjun kommer att ta ungefär en timme i anspråk. Vi  planerar att utföra
intervjuerna under perioden 23 mars - 3 april. Vid intervjutillfället kommer vi med Din
tillåtelse att använda bandspelare. Givetvis är du garanterad anonymitet vid
resultatredovisningen.

Vi skulle bli mycket tacksamma om Du vill ställa upp på en intervju!

Vänliga hälsningar

Helen Olsson Cecilia Helgesson


