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Abstract
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En kvantitativ studie om skillnader i mäns och kvinnors datorvanor

Uppsats Soc. 344, 41-60p

Handledare: Britt-Marie Johansson

Sociologiska institutionen, höstterminen 2001

Sammanfattning
Uppsatsen handlar om datoranvändning hos anställda inom Helsingborgs kommun. Resultatet bygger

på enkätsvar från anställda som "lånat" HemPC under tre år. Syftet med enkäten har varit att undersöka

hur de anställda använder sin HemPC och även att se könsrelaterade skillnader.

Med hjälp av teorier och empiri har kvinnors och mäns datorintresse undersökts. En del i uppsatsen har

också varit att undersöka om det finns skillnader bland socioekonomiska grupper när det gäller

användandet av datorer.

I studien har genusteorier om att mannen är norm i samhället behandlats. När det gäller genusteorier

har utgångspunkten varit Cynthia Cockburns bok "Machinery of dominance". I boken skriver hon att

det överhuvudtaget inte går i dagens samhälle att vara kvinnlig och ägna sig åt teknik, detta eftersom vi

socialiseras in i olika könsroller utifrån samhällets normer. Hon påpekar dock att det inte alltid varit så

att kvinnor uteslutits från tekniken.

Jag har genom denna studie inte sett några större likheter med tidigare forskning. Det finns knappt

märkbara skillnader i användandet av datorer mellan män och kvinnor i Helsingborgs kommun.

Undersökningen visade istället att vi tycks vara på väg in i en ny revolution, där kvinnorna är lika stora

datoranvändare som männen. Kvinnorna i undersökningen använde datorn i lika stor omfattning som

männen. Kvinnorna är alltså i allra högsta grad involverade i dagens teknik, vilket motsäger Cynthia

Cockburns teori.
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1. Inledning

Persondatorer för hemmabruk kom på 80-talet, med verktyg för ordbehandling och kalkylering i var

mans hem. Med denna utveckling på persondatorsidan började en massproduktion av programvara, en

utveckling av gränssnitt blev av stor vikt och det uppstod ett intresse för människa- dator interaktion.

(Internet 1997)

Det är idag uppenbart att datorteknologin radikalt har förändrat det samhälle vi lever i. Teknologin har

blivit en betydelsefull del av våra liv, en del av vårt vardagsliv och levnadsätt, som vi inte kan vara

utan.

Den 1 januari 1998 infördes regler som innebär att en anställd kan få låna arbetsgivarens

datorutrustning via bruttolöneavdrag för enbart privat användning utan förmånsbeskattning. Ett av

syftena bakom reglerna är att regering och riksdag, med arbetsgivarens medverkan, vill öka

datamognaden i samhället och att så många som möjligt får en inblick i den s k IT-världen. Ett annat

syfte med reglerna är att man vill stimulera kreativitet, tillväxt och sysselsättning i samhället samt att

öka kunskapen om datorers olika användningsområden.

Jag blev erbjuden ett uppdrag av Helsingborgs kommun att göra en utvärdering av deras HemPC

erbjudande. Undersökningen, genom kvantitativ metod i form av enkäter, skulle ge feedback för

kommande HemPC erbjudande inom kommunen och det fanns även ett intresse från både kommunen

och politikerna i Helsingborg om att få en uppfattning om lånet av datorer varit kompetenshöjande för

de kommunanställda.

Helsingborgs stad gick ut med sitt första HemPC erbjudande 1998 och då lånade cirka 1500

kommunanställda HemPC datorer. I mars 2002 går detta erbjudande ut, vilket har skapat ett intresse

för att undersöka om syftet med stadens HemPC erbjudande har uppfyllts. Kommunen vill veta hur de

anställda upplevt HemPC projektet, om det finns intresse för fler erbjudande och även ta reda på vad

som kan förbättras till ett eventuellt nytt erbjudande.

Jag samlade in materialet och sammanställde det till en rapport som presenterades för de personer i

Helsingborgs kommun som är ansvarig för Centrala upphandlingsenheten och Hem PC projektet.
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Frågeställningen som jag arbetat med både i uppdraget och i denna uppsats är; ”Finns det skillnader i

mäns och kvinnors datorvanor?". Även om många andra frågor tagits upp och funnits intressanta på

vägens gång, så var det framförallt denna frågeställning som var mitt huvudsyfte med uppsatsen.

Precis som med utvärderingen är syftet med uppsatsen att se om det finns skillnader när det gäller

datavanor, mellan kön, ålder och socioekonomiska grupper. För att kunna se denna bild krävdes en

omfattande enkät undersökning med vilka frågor jag har för avsikt att kunna utföra min analys.

2. Bakgrund

Urvalet till undersökningen är 1438 individer. Av dessa har 67% valt att besvarat enkäten. Det innebär

ett bortfall på 33%. Av de som besvarat enkäten är 32% män och 68% kvinnor. En person har inte

uppgett vilket kön han/hon tillhör. Med tanke på att vi inte gick ut med någon påminnelse anser jag att

svarsfrekvensen är mycket bra.

Den enda gemensamma faktor personerna i undersökningen har, är deras anställning inom

Helsingborgs kommun. Majoriteten av dessa har varit anställda inom kommunen i 5-10 år och endast

48 personer har varit anställda i 1-5 år.

Det finns ett antal olika yrken presenterade i undersökningen, dessa har jag p g a antalet delat in i olika

yrkeskategorier. Den största gruppen inom de kommunanställda är de som har ett pedagogiskt arbete,

här arbetar 42% av de som besvarat enkäten, 18% arbetar inom hälsa och sjukvård och 11% har något

administrativt arbete. (Hälften av de som deltagit i undersökningen är alltså lärare.) Jag har även delat

upp dessa i chefsbefattningar och övriga befattningar för att få en uppfattning om det finns skillnader

inom dessa grupper. Här återfinns 89% av de som besvarat enkäten inom gruppen övriga och 5% har

någon typ av chefsbefattning.

När det gäller boende så bor de flesta i norra Helsingborg, södra Helsingborg och utanför Helsingborg.

Äganderätt är den boendeform som klart är i majoritet framför hyresrätt och därefter bostadsrätt. När

det gäller familjesituationen, så är det flesta d v s 60% gifta och resterande ensamstående och sambo.

Av dessa har drygt hälften hemmavarande barn. Knappt 30% har två barn, drygt 20% har 1 barn och

resterande inga eller tre barn och fler.
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När det gäller yrke, typ av boende och civilstånd så har jag inte tagit upp detta i analysen, eftersom jag

ansåg att mitt arbete då skulle bli alldeles för stort. Jag har istället försökt begränsa uppsatsen och

frågeställningen till användande relaterat till kön. Även om det hade varit intressant att se om det fanns

några samband mellan boende, yrke och civilstånd, så insåg jag snart att mitt arbete så skulle bli

alldeles för omfattande. Anledningen till att jag ändå tagit upp yrke, boende och civilstånd i min

bakgrund är för att jag vill klargöra hur respondenterna ser ut. Detta för att man som läsare ska få en

bättre förståelse varför svaren ser ut som de gör, det är ju som klart framgår i undersökningen ett

betydligt större antal kvinnor som arbetar inom kommunen än män, vilket i sig kan ge en något

snedvriden undersökning.

Med dator menar jag i min undersökning en apparat där inmatning sker via tangentbord, där resultatet

ska presenteras på en bildskärm. Apparaten skall ha möjlighet att bearbeta data samt att spara dessa.

Apparaten skall gå att använda till olika användningsområden, som t e x ordbehandling, beräkningar

och att skapa register.

De anställd i Helsingborgs kommun fick välja mellan det stora och det lilla paketet.

Det stora paketet innehöll:

Modell: Presario PII 5676

CPU: 450 MHz Intel Pentium II

Internminne: 128 MB SDRAM 100 MHz (max 384 MB)

Zip-enhet: 100 MB

Hårddisk: 4 GB

Ljud: Ess Maestro2, PCI) Wavetable-stöd

CD Rom: /DVDspelare: DVD3

Grafik: 2xAGP,ATI3D Rage Pro LT grafikkort

Modem: 56/14,4 kbit/s data/fax, ITU V90

Bildskärm: MV 700 17” TCO-95, 15 TFT

Det lilla paketet innehöll:

Modell: Presario 5221

CPU: AMD 333 MHz K6-2 med 3D now

Internminne: 64 MB 100 MHz DRAM (max 384 MB)

Hårddisk: 4 GB

Ljud: 3D-ljud positionsljud med Aureal A3D Interactive
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CD Rom: 32X

Grafik: 2xAGP,ATI3 DRage Pro LT

Modem: 56/14,4 kbit/s data/fax, ITU V90

Bildskärm: MV 700 17” TCO-95

Båda paketen innehöll MS Windows 98, ett antivirusprogram inklusive ett års uppgradering via

Internet, Ms Office 97 och 3-5 andra programvaror. Dessutom fanns det möjlighet till olika tillval, som

bläckstråleskrivare, laserskrivare, flatskärm 15”, skanner och cd-brännare.

Anledningen till att jag har tagit med innehållet i de olika paketen är att få en bättre förståelse av

användandet, då datorernas kapacitet har en viss betydelse.

Datainsamlingen har skett under november månad, år 2001. Frågorna har handlat om individernas

användande av HemPC. Materialet har efter datainsamlingens slut bearbetats i statistik programmet

SPSS.

3. Metod

I  metod diskussionen vill jag förklara tillväga gångsättet vid material insamlingen och även utvärdera

den kvantitativa metodens fördelar och nackdelar i just det här fallet.

Jag fick möjlighet att genomföra en kvantitativ undersökning på utvalda personer, som fick svara på

olika frågor angående HemPC.

Med enkäterna skickades en första sida som hade i syfte att fånga läsarens intresse för att så många

som möjligt skulle svara på enkätfrågorna. (bilaga 1) Försättsbladet fanns också med i avseende att få

de anställd i Helsingborgs kommun intresserade av ett eventuellt nytt HemPC erbjudande. Detta var

inte något jag själv valt utan ett beslut fattat av den person som var ansvarig för HemPC projektet.

Mina förhoppningar var att det skulle resultera i ett stort deltagande, men jag hade också onda aningar

om att detta kunde vinkla utvärderingen. Det fanns en viss risk för att de som var intresserade av

fortsatt lån av datorer, var de som var positivt inställda till erbjudandet och även de som besvarade

enkäterna.

Något som jag såg som mycket positivt med den inledande sidan var att vi lockade med vinster till de

som deltog i undersökningen. Längst ner på sidan fanns ett lottnummer med vilken den anställde hade
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möjligheter att vinna ett presentkort på Stadium, detta skulle förhoppningsvis locka flertalet att svara

på enkäten.

3.1 Valet av kvantitativ metod

När det gällde valet av metod lät jag mig styras av ansvarig för HemPC projektet, vilken redan när jag

kom in i bilden valt att undersökningen skulle göras med hjälp av enkäter. Anledningen till att man

valt just en enkätundersökning var att man ville försöka nå alla som 1998 ”lånat” datorer. Det fanns

även önskemål om ett fåtal intervjuer, men med ca 1500 enkäter insåg vi snart att detta fick vara fullt

tillräckligt.

En enkätundersökning skulle kunna ge ett statistiskt användbart material, där undersökningen

karaktäriseras av en fast struktur där lite utrymme ges för personliga åsikter och värderingar, vilket var

huvudsyftet med undersökningen.

Struktureringen av enkäterna gjordes med tanke på att materialet kulle redovisas statistiskt och så

lättöverskådligt som möjligt. Enkätfrågorna utformades så att de skulle kunna redovisas i tabeller och

diagram. Det skulle vara enkla s. k kryssfrågor, med olika svars alternativ, dels för att det skulle var

enkelt för den anställde att besvara frågorna och dels för att det skulle vara lättare att koda frågorna.

Det finns självkart en viss risk att som forskare bli styrd i urvalet. Undersökningen riktas medvetet

eller omedvetet in på ett visst spår. Även om ansvarig för projektet pratade om kompetenshöjande

som en punkt, kändes det ibland som om den egentliga anledningen till utvärderingen var att få reda på

om det fanns intresse för fler HemPC projekt, men detta kan jag endast spekulera om.

En enkätundersökning blir väldigt statistisk, och nu i efterhand hade jag nog som forskare valt att ta ut

ett mindre antal personer och i stället gjort en kvalitativ undersökning, eftersom jag då fått en djupare

bild på hur den anställde egentligen upplevt HemPC projektet. I enkäten fanns visserligen utrymme för

egna kommentarer, men det blir ändå svårt att få ett riktigt grepp om hur bilden egentligen ser ut. Det

är svårt att fånga kommentarer i diagram och tabeller, för Helsingborgs kommun var det egentligen

kommentarerna som gav mest respons inför eventuellt kommande HemPC erbjudande. Här kunde man

utläsa vad som måste förbättras till nästa gång. Med anledning av det resultatet anser jag att en

kvalitativ studie hade varit att föredra, det hade troligtvis gett det djupgående resultat jag hoppats på.

Visserligen hade kommunen önskemål om att resultatet skulle redovisas i tabeller och diagram, men

för egen del hade jag funnit det mer intressant med en kvalitativ undersökning, med kvalitativa
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redovisningsmöjligheter. Det hade varit intressant att fånga deras tankar och funderingar kring deras

datoranvändande, det hade förhoppningsvis också gett mig en bredare bild om hur de själva ser på

skillnaderna av användandet av datorn inom familjen i ett könsperspektiv. Även om en kvalitativ

undersökning är mer småskalig, så är den i gengäld informationsrik.

Nackdelen med att komma in i ett projekt som är beställt är att man hela tiden blir styrd och vid

tidpunkten för undersökningen kommer bilden som forskare i skymundan. Det är först i efterhand som

jag själv reflekterat över saker som jag som forskare kanske gjort annorlunda om jag gjort

utvärderingen som enbart student och inte haft en beställning bakom mig.

3.2 Enkätfrågorna

Sammanlagt skickades 1438 enkäter ut och 967 personer svarade på enkäten. Ett stort urval med 967

enkäter innebär att det är relativt stora skillnader mellan de svarandes personligheter och variation i hur

väl de har besvarat frågorna i enkäten.

Personerna hade drygt två veckor på sig att fylla i enkäten och skicka in den, för att få vara med i

utlottningen av diverse priser. Det fanns ett stort intresse att delta i undersökningen och

svarsfrekvensen blev hög. Detta kan bero på att svaren kan påverka kommande erbjudande, något som

många tydligen ville vara delaktiga i. Om jag som student skulle gjort en liknande undersökning hade

troligtvis svarsfrekvensen varit betydligt mindre.

Det största antalet enkäter kom in till den 1 november, (den sista datum, som stod på försättsbladet för

att få delta i utlottningen), vilket gjorde att jag snabbt kom igång  med inmatning av data. Efterhand

kom det in eftersläntrare, som jag tog med om det var möjligt, men när jag väl satte igång med

diagram och tabeller, så fick de sista eftersläntrarna helt enkelt uteslutas ur undersökningen p g a

tidsbrist.

Personerna i undersökningen var förutbestämda och jag hade ingen möjlighet att påverka urvalet där

hänsyn tas till åldersgrupp och könsfördelning. Framförallt könsfördelningen bland de svarande är

skev, eftersom majoriteten av de anställda i Helsingborgs kommun är kvinnor. De flesta är alltså

kvinnor och de flesta befinner sig i övre medelåldern, endast ett fåtal var under trettio år.

Innan enkäterna sammanställdes, skrev jag ihop ett förslag, som sedan lämnades ut i den projektgrupp,

som finns i Helsingborgs kommun. Medlemmarna i projektgruppen fick sedan möjlighet att komma
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med synpunkter och ytterliggare önskemål om innehåll. Tyvärr var intresset vagt från personerna i

projektgruppen och det tillkom inte fler frågeställningar än de jag redan satt ihop. Endast ett fåtal

frågor omformulerades då det fanns risk för missuppfattningar vad gällde formuleringen.

Frågorna är gjorda enligt en viss tanke, där frågor av samma karaktär finns samlade under en osynlig

rubrik, detta för att få en viss struktur på frågorna.

Allt material lades in i statistikprogrammet SPSS under ca en vecka. Från början var det tal om att

statistikavdelningen inom kommunen skulle hjälpa till att lägga in materialet, men eftersom de inte

hade någon kännedom om SPSS, som är det enda statistikprogram som jag kan hantera någorlunda, så

fick jag själv lägga in de 967 enkäterna, vilket var väldig tidsödande. Med 80 variabler på varje enkät,

kände jag de sista dagarna att jag hade vissa koncentrationssvårigheter, vilket i slutänden resulterade i

en del felinmatningar, som i sin tur påverkar undersökningen.

En nackdel med att undersökningen är beställd är att öppenheten minskar. Jag förstod på vissa

svarande att det t e x finns kommunanställda som är ensamma om att bo på en speciell ort och därmed

avstod från att besvara vissa frågor, med rädsla för att inte få vara anonym inför de personer som stod

nämnda vid namn på första sidan, som följde med enkäten, och som till viss del skulle få tillgång till

enkäterna. Om jag skickat ut enkäten som student hade troligtvis öppenheten varit större, eftersom man

blir mer anonyma inför en icke anställd och detta hade troligtvis gett ett högra antal svar på somliga

frågor.

De frågor jag behandlat i uppsatsen är formulerade så att jag ska få ett begrepp om användandet i ett

könsperspektiv. P g a den begränsade tid man har i uppsatsskrivandet, så har jag begränsat mig till ett

begränsat antal frågor. Dessutom tyckte jag inte att alla frågor kunde sättas i relation till min

undersökning. För att förklara vad jag menar kan jag här ge ett exempel; fråga 30 (bilaga 2) som

handlar om hur respondenten upplevt olika data support, berör inte i sig min undersökning, men har

istället varit av större intresse för kommunen. Detta är en av ett flertal frågor, som jag inte tagit med i

min undersökning. Jag har istället koncentrerat mig på frågor som berör användandet relaterat till kön.

Bortfallet blev endast 471 individer som inte besvarat enkäten, antingen p g a ointresse eller p g a

tidsbrist. De enkäter som kommit in försenat räknas också in i bortfallet, eftersom jag helt enkelt inte

hade tid att i efterhand lägga in dem och samtidigt bli klar med studien i tid.
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Ansvarig för projektet hade under de senaste tre åren även fungerat som support för de som "lånat"

datorer. I och med detta anade de vad undersökningen skulle komma att ge. Det visade sig vid

avrapporteringen att jag genom undersökningen endast underströk det som delvis redan anades av

ansvarig för HemPC.

3.3 Fördelar och nackdelar med en beställd undersökning

Ansvarig för centrala upphandlingsenheten och HemPC projektet beställde undersökningen och

Helsingborgs kommun stod för de ekonomiska kostnaderna. De styrde metoden i valet av kvantitativ

metod i form av enkäter. De var inblandade i urvalet av personerna som skulle delta i undersökningen

samt vid utformningen av syfte och frågeställning.

Eftersom jag inte är anställd inom Helsingborgs kommun ser jag mig själv som objektiv, även om jag

ibland följde ansvarig med mer erfarenhet. Jag lät mig styras och ledas in i olika banor av den person

som beställt undersökningen.

Det har även sina fördelar med en beställd undersökning, jag fick tillgång till ett stort material som en

student troligtvis inte fått ta del av. Ytterligare en fördel med att undersökningen var beställd är att jag

som enskild student inte hade kunnat utföra materialinsamlingen i den utsträckning som den nu

faktiskt är. En ren ekonomisk aspekt hade för det första satt käppar i hjulet. Att trycka upp 1438

enkäter kostar en hel del, och att dessutom bifoga frankerade svarskuvert hade varit en omöjlighet för

en fattig student.

Troligtvis hade jag inte heller ansett mig ha tid att bearbeta 967 enkäter, eftersom tidsaspekten är en

avgörande faktor vid uppsatsarbete. Mina tidigare erfarenheter säger mig att jag hade slutat på ett

betydligt mindre antal enkäter. Eftersom jag nu fick hjälp med kuvertering och utskick, som tar en hel

del tid i anspråk, kunde jag nå ut till många fler än jag troligtvis lyckats med som enbart student.

Om jag gjort studien som student hade jag valt att göra en provenkät, för att testa frågorna, istället

bestämdes att projektgruppen skulle få ta del av enkäten och eventuellt komma med ytterliggare

önskemål. Tyvärr visade personerna som ingick i projektgruppen inget större intresse för

undersökningen. Jag upplevde det som om var och en endast verkade intressera sig för det som skulle

komma att beröra deras arbete och då gällde det framförallt det administrativa arbetet, gällande utköp

av de "gamla" datorerna, vilket inte berörde min studie.
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I en undersökning där forskaren är eller blir en del av de studerade fenomenet, ligger det en viss risk

att förlora objektiviteten och den kritiska hållningen, medan vinsten blir att personen får tillgång till

fenomenet och blir mer insatt. Precis som Johansson (2000) skriver i sin uppsats, så upplevde jag

också att det som forskare kan var svårt att välja mellan dessa två och att avvägningen verkar vara en

svår balansering.

Nu i efterhand är det svår att konstatera om utvärderingen blev vinklad eller inte. Överlag är

personerna i studien positiva till HemPC och flertalet av de som besvarat frågorna är intresserade av ett

eventuellt nytt erbjudande. Eftersom flertalet har besvarat enkäten kan jag bara spekulera i att det inte

blivit någon märkbar felmätning här. Det kan vara så att de som inte besvarat enkäten också är de som

inte är nöjda, men det kan man som sagt endast få reda på om alla besvarat enkäten. Om vi hade gått ut

med en påminnelse, vilket av kommunen inte ansågs behövas antagligen p g a ekonomiska skäl, så

hade vi nog fått in ännu fler svar och då hade man kanske kunnat gör en mer exakt bedömning om

svaren är vinklade eller inte. Jag tycker dock att svarsresultaten är över förväntan och min egen

bedömning är att de kommunanställda har en positiv inställning till HemPC.

3.4 Urval och bortfall
Urvalet till undersökningen är 1438 individer, som är anställda i Helsingborgs kommun. Av dessa har

67% valt att besvara enkäten. Det innebär ett bortfall på 33%. Utöver detta bortfall förekommer det att

de svarande inte svarat på vissa frågor.

Ett antal olika felkällor, påverkar undersökningens tillförlitlighet, dessa är:

Bortfallsfel. I undersökningen har antagits att de svarande liknar de som ej svarat inom samma strata.

Om detta skulle vara fel, kan en felkälla finnas här. (SCB 1995) Ett sådant fel ökar i storlek om

bortfallet är betydande, vilket här har en viss betydelse i min undersökning, då bortfallet är ganska

stort på vissa frågor. En anledning till det stora bortfallet kan vara att enkäten tryckts dubbelsidig,

vilket gjort att en del missat frågorna på baksidan. En annan anledning är att somliga faxat in svaren

och då faller baksidan automatiskt bort. En tredje anledning, som jag endast kan spekulera om är att

antalet frågor varit för stort och tröttat ut de som svarat, de har helt enkelt inte orkat fylla i hela

enkäten.
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Bearbetningsfel. Bearbetning har skett i en persondator i ett statistikprogram, vilket innebär att

sannolikheten för fel bör vara små. (SCB 1995)

Mätfel. Mätfel kan ha uppkommit i undersökningen genom att individen missförstått frågan. Olika

individer kan mena samma sak men ändå svara olika. Individer kan även svara samma sak men mena

olika saker. Dessa svårigheter förekommer dock i alla undersökningar. Vissa frågor borde kanske ha

förtydligats, då jag i efterhand förstått att flertalet missuppfattat en del frågor. (SCB 1995)

Frågorna på enkäten måste formuleras tydligt och så ensartat tolkbara som möjligt, så att

förutsättningarna blir så goda som möjligt för förståelse och meningsfullt tankeutbyte.

Det finns olika kommunikationsproblem i en enkätundersökning, som att svaren från enkäterna inte

bara reflekterar verkligheten på något mekaniskt sätt, de reflekterar verkligheten, speglad med hjälp av

olika speglar, som utmärker olika individer och deras olika plats i tid och rum. Speglar finns i alla

variationer ungefär som de lustiga konvexa och konkava speglar, som vi finner i

nöjesparkerna.(Wikman 1997)

Attityder och opinioner handlar definitionsmässigt om inställningar till olika förhållanden. Resultatet

av enkäterna av hur tankarna vandrar, hur vi väljer att strukturera dem, vilket språkbruk vi utnyttjat,

vilket kulturellt sammanhang vi tillhör. Detta skapar kommunikationsproblem, när erfarenhet ska

överföras från en individ till en annan individ, från en del av samhället till en annan del. Människor

kan säga samma sak, men mena olika saker. Människor kan uttrycka samma tanke på olika sätt.

Det finns brister som jag reflekterat över när det gäller enkätformulär, där man anar en bristande känsla

för språkets begränsningar. Mångtydiga formuleringar gör att svaren kan tolkas på mycket olika sätt

beroende på utgångspunkt. När det gäller en människa kan det t ex vara ytterst uppseendeväckande,

om han över huvudtaget beklagar sig över något eller kommer med kritik. När det gäller en annan, kan

just detta vara det förhållningssätt, som präglar hela hans sätt att vara och agera. Kanske kan man inte

se detta som mätfel, men uppenbarligen skapar det en svarsvariation, som delvis ligger utanför de

förhållande som man ofta är intresserad av att mäta.
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4. Teori

Genom olika teoretiska resonemang vill jag nå en ökad förståelse av datoranvändandet. Min intention

med teorin är att kunna se användandet relaterat till kön utifrån olika vinklar.

4.1 Teknik ett medium för makt

Populära uttryck stämmer ofta in på verkligheten. "The hand that rocks the cradle rules the world"

(Cokburn 1985 Sid 6). Världen styrs av människor som har lämnat vaggan till andra och istället

investerat sin tid och energi på att samla och utveckla välfärd och färdighet i den ekonomiska världen.

För att upprätta välfärd och hälsa och för att åstadkomma makt behövs teknologi. Teknologi är ett

medium för makt. (Cockburn 1985)

Teknologi erbjuder bättre ekonomiskt klimat än många andra områden, som tidigare attraherat

kvinnor. Kvinnor har inte längre råd att ignorera de möjligheter som öppnar sig med tekniska yrken,

samtidigt som samhället inte har råd att ignorera de möjligheter som kvinnor kan erbjuda. Forskning

har visat att svårigheterna att försöka få kvinnor att välja ett tekniskt yrke, bl. a beror på vilja och

missförstånd. Kvinnor förknippar teknik med smuts, olja och styrka, något som inte tycks passa in på

kvinnor. Det behövs upplysning om att tekniska jobb idag till största delen är kontorsarbete, alltså ett

rent arbete där datorn är ett verktyg istället för tunga lyft. (Cockburn 1985)

Teknologisk kompetens är en faktor av könssegregation. Kvinnor hopas kring arbete som kräver lite

eller inget tekniskt kunnande alls, medan männen sprider ut sig i en omfattande ockupering som

inkluderar allt som kräver tekniskt kunnande. Detta har precis som könskillnader utvecklats i en social

process över en lång historisk period. (Cockburn 1985)

Cynthia Cockburns (2000) talar om kvinnor i teknikens värld, om kvinnas plats i en mans värld av

teknik och teknologi. Hon ställer frågan om vi kvinnor själva har valt eller om vi har tvingats till olika

intresseområden, och om vi har gjort ett val, vad hade vi att välja på. Kvinnor har undvikit

arbetsområden och intressen, som huvudsakligen ses som mäns områden. Teknologi symboliserar

makt och möjligheten till att kontrollera sina levnadsförhållande, två saker som kvinnor enligt

Cockburn inte tillåts ha tillgång till i ett mans dominerat samhälle. Det sägs att teknologin är neutral

och tillgänglig för alla, men Cockburn (2000) menar att den Marxistiska synen bättre beskriver synen

på teknologin: teknologi är en kapitalist teknologi och vittnar om sin betydelse och tjänar sitt syfte för

den klass i samhället, som har tillgång till den. Vem är det då som har tillgång till teknologin, givetvis

manssläktet. Det har länge varit accepterat att kvinnor undvikit arbeten som vanligtvis ses som icke
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kvinnoyrken, på grund av att deras kroppsstorlek och styrka inte kan mätas med mannens. Teknologin

är idag designad så att man inte behöver någon styrka för att gör olika saker, utan istället krävs

kunskap om tekniken. Ändå med hjälp av männen anses kvinnor oförmögna att bli framgångsrika

ingenjörer eller tekniker. (Cockburn 2000)

En orsak till att kvinnor inte tillhör den stora gruppen av ingenjörer/tekniker är att kvinnors attityd och

sociala uppväxt gör att kvinnor inte kan tänka sig att ha någon framgång inom dessa yrkesområden.

Istället förknippar kvinnor automatisk teknik med män. (Cockburn 1985)

Kvinnor verkar vara upptagna med det sociala syftet med arbetet. Kvinnor strävar efter ett arbete där

de kan uttrycka medmänsklighet och empati. Medan männen i det sociala samhället uppmuntras till de

saker som står för manlighet.

Männen kontrollerar det teknologiska kunnandet, och härskar därmed över arbetarklassen och

arbetsprocessen över andra män och framförallt över alla kvinnor. Med kapitalismen och det

ekonomiska system baserat på kontinuerliga framsteg inom det tekniska området, så hamnar männen i

en ständig konflikt mellan kapital och med varandra över besittandet av teknisk kompetens, och

makten att kunna använda den. Kvinnor exkluderas ifrån det teknologiska kunnandet.

Flertalet arbetare friställs medan de som får vara kvar får producera mer och tvingas bli mer

disciplinerade. Kvinnor och män spelar här olika roller, männen gör det arbete som kräver tekniskt

kunnande eller där det krävs fysisk kompetens, och de innehar ofta ett arbete som ger en viss fysisk

rörlighet. De är chefer, upprätthåller och reparerar maskinerna som kvinnorna arbeta vid. Kvinnor

tycks nöjda med ett arbete med mindre mobilitet, där det inte krävs någon yrkesutbildning och där det

framförallt inte heller krävs något tekniskt kunnande. Företagen anställer tekniskt kvalificerade

direktörer, professionella tekniker inom design och utveckling, tekniker som ska installera och

reparera. Här kan vi se en teknisk segregation mellan de olika könen. Teknikern utan få undantag är

män. Kvinnor är istället sekreterarna till teknikerna och ingenjörerna. Fortfarande är det så att kvinnor

är rariteter inom områden där man behöver ha kunskap om hur det ser ut inuti maskinerna (datorerna).

Den elektroniska revolutionen tycks ha haft mindre betydelse, den flexibla ingenjören är fortfarande

man, även om det finns undantag. (Cockburn 1985)

Teknologi kommer in i våran sexuella identitet, feminism är inkompatibel med teknisk kompetens, att

känna sig tekniskt kunnig är att känna sig manlig. Att sätta könen man och kvinna i relation till manligt

och kvinnligt är en kulturell process av enorm makt. (Cockburn 1985) För att komma förbi dessa
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olikheter, måste kvinnor satsa på att infiltrera den tekniska världen och se sig själva som blivande

mästare i teknologi, istället för att stå som passiva objekt. (Cockburn 2000)

4.2 Datorns placering

Castells (2000) talar om att informationsteknologin medför rumslig spridning, men också en större

rumslig koncentration. Flertalet anställda är inte längre bundna till en arbetsplats under arbetstiden.

Ökade möjligheter att både shoppa, sköta bankaffärer och andra konsumenttjänster hemifrån medför en

närhet av arbetet till hemmet och en koncentrering i rummet till hemmet.

Det finns grupper som utför hela eller delar av sitt arbete på annan plats än inom företagets väggar.

Detta beroende på anställningsformen, eget inflytande och hur mycket den anställde själv fått

bestämma utförandet av sitt arbete. Mannen inreder ett separat kontor i bostaden dit han går på

bestämda tider, medan kvinnan verkar ifrån vardagsrummet. För kvinnor är det inte självklart att ett av

bostadens rum ska utnyttjas för deras ändamål. Först tillgodoses övriga familjemedlemmars behov av

ett eget rum och gemensamma utrymmen. (Hultén 2000)

4.3 Användning av datorer i hemmet

Knappt en fjärdedel av alla användare använder datorn varje dag. Drygt en fjärdedel av alla

hemanvändare använder datorn någon eller några dagar i veckan. Av dessa är ungefär 670 000 män.

Män använder alltså oftare datorn i hemmet än vad kvinnor gör. Cirka 28% av männen resp. 14% av

kvinnorna utnyttjar datorn varje dag. (SCB 1995)

Det fanns under 1990 stora skillnader när det gäller datavanor mellan statlig anställda och kommun

anställda. Av de statligt anställda männen använde 54% datorn mot 64% av kvinnorna. Motsvarande

uppgifter för anställda inom kommunen var 22% för männen och 13% för kvinnorna. Användarnas

kompetens, intresse och engagemang för att utnyttja den redan tillgängliga tekniken är idag det största

hindret för ett riktigt brett utnyttjande av It. Likväl är användningen inom många samhällssektorer

relativt stort.(Gärdin 1990)

Cirka hälften av alla som använder datorn i hemmet använder den i sitt förvärvsarbete. En halv miljon

personer använder datorn för att sköta sitt förvärvsarbete i hemmet. (SCB 1995)

I SCB:s undersökning från 1990, är det långt vanligare bland kvinnor än bland män att inte själv

använda datorn i bostaden. Undersökningen visar även att det är spel och hobby som är det största
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användningsområdet. Av de anställda männen som har tillgång till datorn i bostaden är det 60% som

använder datorn till detta mot 43% av kvinnorna.(Gärdin1990) Fler män än kvinnor är datoranvändare.

Studier av SCB från 1995 visar att 1.7 miljoner män jämfört med 1,45 miljoner kvinnor, d v s 64% av

männen och 57% av kvinnorna är datoranvändare. (SCB 1995) Även en studie gjord av SCB 1990

visar att det är fler män än kvinnor som använder datorn.(Gärdin) Av alla som har en hemdator är det

ungefär 1 miljon som använder den någon gång i veckan, den miljonen fördelar sig på 670 000 män

och 330 000 kvinnor. Varför är det så, kan man undra. Det sägs att för att väcka kvinnors intresse för

IT krävs att nyttan med tekniken blir tydlig, kvinnor är nyttosurfare på Internet, till skillnad mot

männen som kan ströva runt på nätet planlöst klickande på olika länkar. Flickor vill skriva brev och

chatta, de vill inte ägna timmar åt spel. (It-kommissionen)

4.4 Antal datorer

Ungefär 15% har tillgång till två datorer medan knappt 5% har tillgång till tre eller fler datorer. Vid

jämförelse med socioekonomisk indelning och vilka som har tillgång till två datorer eller fler visar det

sig att arbetare har tillgång till färre datorer i förhållande till lägre tjänstemän, dessa har i sin tur

tillgång till färre datorer än högre tjänstemän. (SCB 1995)

4.5 Internet användning

Det virtuella globala informationslandskap, som Internet utgör är idag svårtillgängligt för den

otränade. "Det finns ändå bara en massa skit på Internet säger de som tycker att rönnbären är sura

ibland."  (Stjernqvist 1997 sid. 100) Men om man inte vill surfa i ett hav av meningslös information,

måste man skapa landkänning i den rikedom som blir allt mer tillgänglig, det är vår tids nya

infrastruktur för kommunikation och kunskap.

Användning av Internet växer stadigt. Idag är 14 procent av befolkningen mellan 16 och 79 år

regelbundna användare, knappt en miljon människor. Av dessa är den vanligaste Internetanvändaren

storstadsbo, under 35 år, har hygglig inkomst och är givetvis man. Det finns inget som tyder på att

dessa förhållanden håller på att förändras, tvärtom tycks de förstärkas över tiden. Detta tyder på att

informationsklyftan, dvs. skillnaden mellan de som har och de som inte har tillgång till kvalificerade

informationskällor ökar. De som använder Internet är en passiv mottagare, inte aktiv och skapande, de

använder tjänster som bankärende, myndighetsinformation och biljettbeställning.(Ågren 1997)
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5. Analys

Ca 18% uppger att deras fru/man, sambo eller flick/pojkvän använder HemPC, medan ca 15% uppger

att deras barn är användarna. Några har också andra familjemedlemmar som är brukarna, men här är

gruppen väldigt liten bara ca 3% finns här. De flesta anger att alla i familjen använder HemPC, vilket

gör det svår att utläsa vem som är den egentliga brukaren. Kanske är det så att det är barnen som är de

som använder datorn mest, men här kan jag bara göra spekulationer. I undersökningen framkom också

bland de synpunkter personerna haft på HemPC, att ett antal individer inte haft så stor användning av

sin dator p g a att den t ex inte fungerat som den ska. Någon har också berättat att de aldrig använt sin

HemPC, vad detta beror på har dock inte gått att utläsa .

 5.1 Spel
När det gäller användandet av datorn till spel finns det ingen större skillnad mellan män och kvinnor.

23% av männen använder datorn till spel en gång/månad jämfört med ca 19% hos kvinnorna. När det

gäller det dagliga användandet av datorn till spel en gång/vecka och flera ggr/vecka finns inga

märkbara skillnader i användandet. (diagram 1)

Detta talar mot Cynthia Cockburns teori om att männen dominerar teknologin. I det här fallet är det

både kvinnorna och männen som är de stora datoranvändarna, de som besitter teknisk kompetens.

Det finns heller inga likheter i min undersökning med tidigare forskning, som påvisat att det är

vanligare att män använder sin PC till spel i hemmet. Bland de kommunanställda i Helsingborg

stämmer inte teorin, om att kvinnor istället är nyttosurfare och inte vill ägna timmar åt spel, här är

istället intresset för dataspel lika stort.



Män, kvinnor och datorer

19

Diagram 1
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I diagram 1 är bortfallet 40 individer och frågan har besvarats av 927 personer.

5.2 Ordbehandling

Diagram 2
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Totalt har 926 personer besvarat frågan om ordbehandling vilket innebär ett bortfall på 41 personer.
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Ca 87% av männen och ca 80% av kvinnorna använder sin HemPC till ordbehandling. Det är ca 12%

män och ca 8% kvinnor som dagligen använder ordbehandling på sin hemdator. Inte heller här kan

man se något samband med teorin och Helsingborgs kommun, istället är det i kommunen lika många

män och kvinnor som använder datorn till ordbehandling. (diagram 2)

5.3 Kalkyl/ekonomi

Diagram 3
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928 har besvarat frågan, detta ger ett bortfall på 39 individer.

Ca 5% män använder dagligen sin HemPC till någon typ av ekonomi, detta kan jämföras med ca 2%

kvinnor. I stort visar studien att det inte är många som sysslar med ekonomi på sin PC dagligen, och

bland de som gör det dagligen är männen lite större i antal. Det är det kvinnliga könet i

undersökningen som är flest i antal när det gäller att aldrig använda datorn till kalkyl/ekonomi. Det är

alltså färre kvinnor som överhuvudtaget använder sin HemPC till ekonomi, medan männen här är

något större användare.  (diagram 3)

5.4 Internet
20% av männen i Helsingborgs kommun hämtar/söker information på Internet dagligen, detta kan

jämföras med 11% av kvinnorna. Flera gånger per vecka är det flest individer, som använder sin dator
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till att söka information på nätet. Ca 29% kvinnor och ca 35% män är ute på Internet och söker

information en gång i veckan. Här är användningen av HemPC lika stort mellan de båda könen.

(diagram 4)
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På denna fråga är bortfallet 40 individer, därmed är det 927 personer som besvarat frågan.

De flesta är ute på Internet dagligen för att skicka eller kolla sina E-mail. Ca 21% kvinnor och ca 25%

av männen i undersökningen skickar eller tar emot e-mail dagligen. Här finns inga större

könsrelaterade skillnader. (bilaga 3)

 Något som förvånade mig var att 48% av männen i undersökningen och 61%  av kvinnorna alltså

totalt 527 personer, vilket motsvarar 54%, d vs mer än hälften av de som deltagit i undersökningen

aldrig betalar sina räkningar via Internet. Denna tjänst har kommit de senaste åren och borde för alla

som har en HemPC underlätta bankärenden. Jag funderade länge över varför det var så här, och det

enda jag kom fram till var att det kanske har med den höga medelåldern inom kommunen att göra.

(Det framgår inte någonstans i min uppsats att medelåldern är hög, men medan jag stansade in

enkäterna insåg jag att så var fallet. Anledningen till att jag inte kan redovisa det materialet här är rent

tekniska skäl. När jag skulle börja med mina körningar hade något hänt, när det gällde åldrarna. Alla

siffror var omvandlade till något helt annat. Hade jag haft mer tid kunde jag stansat in dem igen, men

när jag väl börjat med körningarna insåg jag att detta var omöjligt om jag skulle hinna bli klar på utsatt
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tid.)  Jag har själv erfarenhet av att vissa äldre ofta inte litar på tekniken, man kanske helt enkelt inte

litar på säkerheten över nätet. Dessutom är detta en tjänst som har kommit det senaste året, vilket  kan

ha betydelse för utfallet. (diagram 5)
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På denna fråga var bortfallet 42 personer d vs 925 har svarat.

52% av männen och 39% av kvinnorna betalar sina räkningar via Internet, vilket innebär en

könsrelaterad skillnad på 12%, alltså lite fler män är användare här. När det gäller betalning vi Internet,

så kan det kanske vara som teorin säger att Internet är svårtillgängligt för den otränade. Det krävs en

del kunskaper för att kunna hantera Internet. I stort skiljer sig de kommunanställda från tidigare

studier, som visar att Internetanvändningen ökar. Det kan vara så att inte alla har tillgång till Internet

och att det är på grund av detta som få använder sig av nätet. Här kan man se till teorin som säger att

det uppstår klasskillnader mellan de som har och de som inte har tillgång till Internet. Det kan vara en

ekonomisk fråga, då det kostar att vara uppkopplad på nätet.

5.5 Tjänsteutövande

Ca 61% av männen och 50% av kvinnorna använder HemPC till sitt arbete. En gång per månad

använder 16% män och 16% kvinnor datorn till tjänsteutövande, och 15% män och 12% kvinnor har

sin PC till tjänsteutövande en gång per vecka. Dagligen är det 10% män och endast 6% kvinnor som
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använder sin HemPC till tjänsteutövande. Här kan man inte se några större skillnader mellan könen.

Några som besvarat enkäten har kommenterat att de anser att de skulle få ha datorer gratis hemma

eftersom de gör mycket av sitt arbete här. Detta har jag förstått gäller mest lärare, som t ex behöver

göra prov eller dyl. på datorn. Några ha också haft önskemål om att de ska få vara uppkopplade till sin

arbetsplats för att lättare kunna utföra sitt jobb. (diagram 6)
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Här finns ett bortfall på 40 personer, varav 927 har svarat.

5.6 Utbildning

Att använda datorn till någon typ av utbildning är det överlag väldigt få som gör. Ca 30% män och ca

20% kvinnor har gjort någon utbildning på sin HemPC. Vad gäller skillnader mellan män och kvinnor

kan man inte se några större olikheter här. (diagram 7)
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Diagram 7
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41 har inte besvara denna fråga, medan 926 har lämnat ett svar.

5.7 Socioekonomiska grupper

Diagram 8
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I den socioekonomiska grupp som tjänar mellan 21 - 30 000 kr i månaden, finns hos ca 26% av

männen och ca 25% av kvinnorna endast en dator i familjen, i gruppen som har två datorer är det

männen med liten marginal som är i majoritet. Bland höginkomsttagarna är skillnaderna lite större. Här

har ca 56% av männen resp. ca 47% av kvinnorna endast en dator.

Trots samma ekonomiska villkor, så tycks männen överlag inneha lite fler antal datorer i sin bostad än

kvinnorna. Här kan man dra vissa paralleller till teorin om att män troligtvis har större tekniskt intresse

än kvinnor. Bland manliga chefer hade 39% fler datorer i hemmet, jämfört med 24% bland kvinnliga

chefer. (bilaga 5) Det tycks varken ha någon betydelse vilken befattning personen har, inte heller

någon ekonomisk betydelse om man ser till antalet datorer, det är i båda fallen männen som har de

flesta Persondatorerna bland de anställda i Helsingborgskommun.

Det verkar finnas klara samband mellan inkomst och antalet datorer i hemmet. Ju högre inkomst, desto

fler datorer. Skillnaderna mellan män och kvinnor är större i de två lägre inkomstgrupperna, men

jämnas ut när inkomsten blir högre. Här kan man se ett samband när det gäller antal datorer, inkomst,

utbildning och arbete, kanske är det då så att teknologi och kön kan relateras till inkomst.
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5.8 Datorns placering

Ca 11% kvinnor och ca 13% män har sin dator i vardagsrummet, medan ca 57% kvinnor och ca 58%

män har sin dator i arbetsrummet. I köket har ca 2% av kvinnorna sin dator placerad och ca 2% av

männen. I barnens rum finns datorn hos ca 17% kvinnor och ca 15% män och slutligen har ca 14%

kvinnor och ca 13% män en dator stående i sovrummet. Jämfört med teorin, så finns här inga likheter

alls, män och kvinnor inom Helsingborgs kommun tycks placera sin dator i samma rum.

De flesta har sin dator placerad i arbetsrummet, men eftersom större delen av individerna i den här

undersökningen är kvinnor och marginalerna här är väldigt små, kan man inte här se några likheter i

vad Hultén (2000) skriver om, att männen i större utsträckning inreder ett separat kontor i bostaden än

vad kvinnorna gör.

6. Avslutande diskussion

Det intressanta som kommit fram i uppsatsen är att det är förvånande lika mellan könen, i användandet

av datorn bland anställda i Helsingborgs kommun. Kvinnorna har här tagit steget in på männens

område, tekniken och datorns värld. Det vi erfar här är att gamla värderingar har ersatts av nya när det

gäller teknologin.

Det är den mänskliga intelligensen som till slut avgör vilka tillämpningar den nya teknologin skall få.

(Forsbäck 1992) I det här fallet har den mänskliga intelligensen bland kommun anställda sett till att

skillnaderna mellan könen suddats ut när det gäller användningen av datorn i hemmiljö.

Det rätta beslutet om teknologi kan endast tas från människor som inte bara sysslar med maskiner utan

också med människor. Man förbättrar inte någonting bara för att kvinnor går in i männens värld av

teknologi, om man lämnar andra värderingar utanför. Det hade inte varit bra om männen helt tog över

hemarbete och vården av barnen. Det revolutionerande skulle istället vara att männen tog mer del i

hemarbete och vård av barn, medan kvinnorna tog del i teknologin, vilket är just det som kommit fram

i uppsatsen. Kvinnorna har tagit del i teknologin. Pc:n i hemmet tycks ha blivit en tyst revolution, i alla

fall inom anställda i Helsingborgs kommun där män och kvinnor använder sin Hem PC i, i stort sett

lika stor omfattning. Kanske är det utvecklingen mot lika göra i hemmet, som även här har gjort en

revolution. Det är inte längre de vanliga vardagssysslorna som ska delas lika, utan även användandet

av HemPC.
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I framtiden är det också viktigt att kvinnor får teknisk färdighet, om de vill vara en del av

höginkomsttagarna, eftersom dessa arbeten oftast medför en högre lön. ”Change the actual situation in

which women find themselves and the behavior of the women will change.” (Cockburns 1985 sid. 237)

Kvinnorna tycks ha fått teknisk färdighet när det gäller datorn i hemmiljö, kanske kan detta i framtiden

också leda till att fler kvinnor tar sig in på den tekniska arbetsmarknaden.
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Bilaga 1

Hur tycker DU att stadens HemPC erbjudande har varit?

Eftersom den första etappen i erbjudandet om HemPC snart går ut, vill vi ställa några frågor om hur
hemdatorn påverkat Dig i hemmet, i förhållande till arbetet och arbetsuppgifterna. Frågorna kommer
att handla om datorns totala användningsområde, om det varit kompetenshöjande och hur det generellt
har påverkat arbetsuppgifternas utförande.

Vi ställer frågorna till Dig i form av denna enkätundersökning, och Ditt svar kommer att bli
betydelsefullt, när vi eventuellt utformar nya erbjudanden. Det är därför viktigt att Du lämnar in Ditt
svar och Dina synpunkter, för att ge så bra beslutsunderlag som möjligt!

Du svarar anonymt. Sammanställning och analys kommer att utföras av en sociologi-studerande vid
Lunds universitet, Annika Holmén Olsson.

Använd det bifogade portofria svarskuvertet och skicka in Ditt svar senast den 8 november 2001, till
Helsingborgs stads HemPC. Bland de inkomna svaren kommer vi att lotta ut 10 presentkort á 250
kronor på Stadium. Längst ner finner Du en talong som ska uppvisas för uthämtning av eventuell vinst.
Dragningslistan kommer att finnas uppsatt på anslagstavlan i Stadshuset, järnvägsgatan 22 samt på
stadens intranet komin, adress: http://komin.helsingborg.se/ fr.o.m måndagen den 12 november.

Utvärderingen kommer att redovisas under december/januari.

Har Du några frågor angående enkäten, kan Du kontakta:
Anette Ahlblad tel: 042-10 50 59 eller Lennart Högstedt tel: 042-10 73 72
E-post: hempc@stad.helsingborg.se

Tack för din medverkan!

Jörgen Fransson Anette Ahlblad Lennart Högstedt
Tf. personalchef Projektledare Projektledare

!---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lottnummer:
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Bilaga 2

Ange svarsalternativ med X i rutorna. Endast ett svarsalternativ där inget annat
anges.

1. Är du man eller kvinna?
□ Man □ Kvinna

2. Hur gammal är du?_________

3. Hur länge har du varit anställd i kommunen?

□ 1 – 5 år □ 5 – 10 år □ Mer än 10 år

4. Vilket är ditt yrke?_______________________________________

5. Familjens totala månadsinkomst före skatt?

□ 0 – 15 000

□ 16 000 – 20 000

□ 21 000 – 30 000

□ Över 30 000

6. Var bor du?

□ Centrala Helsingborg

□ Norra Helsingborg

□ Östra Helsingborg

□ Södra Helsingborg

  Utanför Helsingborg, var?_________________________________________

7. Boendeform?

□ Hyresrätt □ Bostadsrätt □ Äganderätt

8. Civilstånd?

□ Ensamstående □ Sambo □ Gift

9. Har du hemmavarande barn?

□ Ja □ Nej
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10.  Om ja. Antal barn?

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4 eller fler

11. Om du har barn har de tillgång till egen dator?

□ Ja □ Nej

12. Har du använt dator innan du fick din HemPC?

□ Ja □ Nej

13.  Om ja. I vilket sammanhang?

□ Privat □ I arbetet

14. Har du genomgått någon datautbildning, sedan du fick din HemPC?

□ Ja □ Nej

15. Om ja. Var har du fått din datautbildning?

□ Genom arbetet □ Privat

16. Vad för datautbildning har du gått?

□ Datakörkort

□ Word

□ Excel

□ Front Page/Dreamweaver (Webbdesign)

□ Power Point

□ Access

□ Annat

17. Tycker du att du har utvecklats i ditt arbete, sedan du fick din HemPc?

□ Ja □ Nej

18. Har du fått ändrade arbetsuppgifter, sedan du fick din HemPc?

□ Ja □ Nej
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19. Har du blivit befordrad sedan du fick din HemPC?

□ Ja □ Nej
20. Vem använder HemPc:n i din familj? (fler svarsalternativ är möjliga)

□ Alla i familjen

□ Du själv

□ Din fru/man, sambo, flick/pojkvän

□ Barnen

□ Annan familjemedlem

21. Till vad och hur ofta använder barnen din HemPC?
Aldrig En gång/mån En gång/v Flera ggr/v Dagligen

Spel □ □ □ □ □
Ordbehandling □ □ □ □ □
Kalkyl/ekonomi □ □ □ □ □
Skicka/ta emot email □ □ □ □ □
Betala räkningar via Internet □ □ □ □ □
Hämta/söka information på Internet □ □ □ □ □
Tjänsteutövande □ □ □ □ □
Näringsverksamhet □ □ □ □ □
Utbildning □ □ □ □ □

22. Till vad och hur ofta använder din fru/man, sambo, flick/pojkvän din HemPC? (stryk under
vem i familjen du avser)

Aldrig En gång/mån En gång/v Flera ggr/v Dagligen

Spel □ □ □ □ □
Ordbehandling □ □ □ □ □
Kalkyl/ekonomi □ □ □ □ □
Skicka/ta emot email □ □ □ □ □
Betala räkningar via Internet □ □ □ □ □
Hämta/söka information på Internet □ □ □ □ □
Tjänsteutövande □ □ □ □ □
Näringsverksamhet □ □ □ □ □
Utbildning □ □ □ □ □
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23. Till vad och hur ofta använder du din HemPC?
Aldrig En gång/mån En gång/v Flera ggr/v Dagligen

Spel □ □ □ □ □
Ordbehandling □ □ □ □ □
Kalkyl/ekonomi □ □ □ □ □
Skicka/ta emot email □ □ □ □ □
Betala räkningar via Internet □ □ □ □ □
Hämta/söka information på Internet □ □ □ □ □
Tjänsteutövande □ □ □ □ □
Näringsverksamhet □ □ □ □ □
Utbildning □ □ □ □ □

24. Utöver HemPC hur många datorer finns i hemmet?

□ 0 □ 1 □ Fler än en

25. Var i hemmet är datorn/datorerna placerade? (fler svarsalternativ är möjliga)

□ Vardagsrummet

□ Arbetsrummet

□ Köket

□ Barnens rum

□ Sovrummet

26. Ser du HemPC erbjudandet som en löneförmån?

□ Ja □ Nej

27. Är du nöjd med din hemPC?

□ Mycket nöjd □ Ganska nöjd □ Inte alls nöjd

28. Om du inte är nöjd med din HemPC, varför?

□ Datorn fungerar inte som den ska

□ Dålig support

□ Jag har inte haft så stor användning av den

      Annan orsak, vilken?_______________________________________________________
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    _________________________________________________________________________

29. Skulle du vara intresserad av ett nytt HemPC erbjudande?

□ Ja □ Nej □ Kanske

30. Hur har du upplevt följande?
Bra Mindre bra Dåligt Vet ej

IMS data AB □ □ □ □
Sykes support □ □ □ □
Kommunens kontaktpersoner □ □ □ □
Reparation/service inlämning □ □ □ □

31. Skulle HemPC erbjudandet kunna förbättras?

□ Ja □ Nej □ Vet ej

32. Om ja. Hur skulle HemPC erbjudandet kunna förbättras?

□ Datautbildning genom kommunen

□ Fler programvaror i datorn

□ Bättre support

□ Webbsida med information och drivrutiner

□ Löpande HemPC erbjudande

     På annat sätt, vilket?_______________________________________________________

33. Har du några andra synpunkter på erbjudandet med HemPC, som du vill dela med dig till
oss?
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Bilaga 3

Hur ofta använder du din HemPC till att skicka/ta emot e-mail?
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Bilaga 4

Hur ofta använder du din HemPC till att betala räkningar via Internet?
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Bilaga 5

Vilken befattning?=Chef
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Vilken befattning?=Övriga
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Bilaga 6

Datorer i vardagsrummet
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