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Sammanfattning 
FN fastslår i flera deklarationer, bland annat Millenniemålen och Agenda 2030, att ICT är en av 
de mest kraftfulla verktygen för att stärka kvinnors roll i utvecklingsländer. Kvinnors ökade 
socioekonomiska makt och inflytande är i sin tur nyckeln till global hållbar utveckling. Trots detta 
menar forskning att en tydlig digital klyfta mellan män och kvinnor i dessa länder fortfarande 
existerar i hög grad. Syftet med vår studie är att undersöka denna problematik, belysa konkreta 
anledningar till dessa kvinnors bristande bruk av ICT samt ge förslag på arbetssätt för att 
motverka detta. Vårt arbetssätt består av en litteraturstudie över tidigare forskning samt en 
kvalitativ undersökning med representanter från utvecklingsländer. Resultatet består av ett 
teoretiskt ramverk över barriärer för kvinnors användande av ICT i utvecklingsländer som 
komplementeras av vår kvalitativa undersökning. Vår huvudsakliga slutsats är att samtliga av 
barriärerna fastslagna av tidigare forskning egentligen bottnar i sociala normer i förmån för män 
och att vidare forskning inom ICT4D måste fokusera på detta snarare än något annat. Vidare 
kunde vi utläsa ur vår studie att i utvecklingsländer som garanterar grundläggande utbildning 
har det uppstått en digital generationsklyfta som den tidigare forskningen ej talar om. 

Nyckelord: ICT, ICT4D, Women empowerment, Gender digital divide, Developing countries 

 
 



Centrala begrepp 
ICT  

Förkortning av Information and Communication Technology. Olika typer av teknologiska verktyg 
och resurser för att skapa, sprida, lagra och hantera information (Steeves, 2012). En förlängning 
av begreppet IT (Information Technology) som refererar till en integration av telekommunikation, 
datorer, mellanprogramvara samt dataprogram som stödjer, lagrar och överför 
UC-kommunikation mellan system (Murray, 2011). 

ICT4D  

Förkortning av Information and Communication Technologies For Development. ICT4D är 
tillämpning av ICT i utvecklingsländer med syfte att förbättra social, ekonomisk och politisk 
utveckling. Begreppets mening kan variera beroende på vad det förväntas omfatta men 
generellt sett syftar det på möjligheter till utveckling genererade av tillgång och användning av 
ICT (Steeves, 2012).  

Utvecklingsland 

Ingen direkt konsensus finns kring termen, och the World Bank valde 2016 att förkasta termen i 
presentationen av datan för deras World Development Indicators (Fernholz, 2017). I brist på 
bättre terminologi kommer vi dock i uppsatsen använda just "utvecklingsländer" när vi syftar på 
fattiga länder med låg BNP per capita, bristfällig industriutveckling kombinerat med hög 
befolkningstillväxt. I vår användning av termen inkluderar vi även vad som kan kallas för 
övergångsländer; utvecklingsländer som är i processen att bli ett industriland. Även med 
“industriland” finns en bristande konsensus, men med denna term syftar vi på ett land med en 
relativt hög ekonomisk tillväxt. I utvärdering av ett lands grad av utveckling inkluderas 
bruttonationalprodukten (BNP), grad av industrialisering, allmän levnadsstandard, samt 
mängden utbredd infrastruktur. Faktorer utöver de ekonomiska, såsom Human Development 
Index (HDI), kan också vara en del i utvärderingen på statusen av ett land som industri- eller 
utvecklingsland (Investopedia, 2010). 
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1. Inledning och bakgrund  
ICT har flertalet gånger påvisats vara ett mycket kraftfullt verktyg för socioekonomisk utveckling 
och är idag det mest effektiva sättet att öka kvinnors möjligheter inom en mängd produktiva och 
individuella områden. En jämlik tillgång till ICT i utvecklingsländer är en grundläggande 
förutsättning för detta (Hafkin, 2007; Elnaggar 2008; Best, 2007). Jämställdhetsfrågan är ett 
genomgripande tema i FN:s millenniemål där ICT erkänns vara den största nyckeln för 
utveckling av kvinnors rättigheter. Att stärka kvinnors roll och öka jämställdheten är fastställt 
som vitala komponenter för att nå en hållbar socioekonomisk utveckling (Danjuma, 2015). I 
diskussionen om globalisering och ICT’s roll i samhället blir genusperspektivet ofta bortglömt 
och ignorerat i processen. FN fastslår att det tredje mest avgörande problemet som kvinnor står 
inför globalt är just begränsad möjlighet att nyttja ICT i samhället. De enda problem som 
bedöms som mer akut än tillgång tilI ICT är fattigdom och våld i hemmet (FN, 2000; Pande, 
2005).  

I Indien började en fackförening för kvinnor använda Internet och andra nätverk för att sprida 
information om hur man på bästa sätt hanterar grundläggande hälso- och sjukdomstillstånd. 
Genom instruktionsvideor som laddades upp i de gemensamma nätverken kunde de sprida 
kunskap, behandlingssätt och upplysa om risker med sjukdomar (Gurumurthy, 2004). Detta är 
ett av många exempel på hur informationsteknik kan användas för att stoppa och förebygga 
sjukdomar i områden med låg levnadsstandard och betonar hur stor potential tekniken har att 
förbättra människors liv i utvecklingsländer.  

Kvinnor i utvecklingsländer är marginaliserade i mycket större utsträckning än män och hur ICT 
används och av vem avgörs, som allt annat, av makt, privilegier och möjligheter. Det är i alla 
kontexter lättare för män att få tillgång till och bruka ICT än kvinnor (Sinha, 2009). Mäns och 
kvinnors användande av ICT skiljer sig åt i olika länder men det är tydligt att utvecklingsländer 
med lägre levnadsstandard och lågt HDI (Human Development Index) tenderar att ha större 
problematik kopplat till detta jämfört med industriella länder (Antonio, 2014). Det finns olika 
definitioner av digitala klyftor som kan innebära klyftan mellan de som är uppkopplade och de 
som inte är det, mellan unga och gamla människor såväl som olika ekonomiska förutsättningar. 
Mäns och kvinnors ojämlika användande av ICT brukar betecknas som en digital klyfta mellan 
könen (Antonio, 2014).  

Att undersöka mäns och kvinnors bruk av ICT i samma kontext är en relativt ny 
forskningsansats. Det var först år 1995 som dilemmat togs upp i Association Progressive 
Communications artikel “Women and Gender in ICT: Statistics and indicators for development”. 
I artikeln diskuteras faktumet att många länder inte ens samlar in könsrelaterad data som en 
variabel i statistiken (Gurumurthy, 2004; Hafkin, 2007). Författarna menar att det i många fall 
saknas kvantitativ könsspecifik data, men fastslår också att kvalitativ data på projektnivå visar 
att ICT inte är könsneutralt utan främst anpassas för mäns behov (Hafkin, 2007; Sandys, 2005).  

Diskussionen kring hur ICT kan användas i syfte att gynna social, ekonomisk och politisk 
utveckling i ett land har dock en paradoxal baksida då forskning även indikerar att ICT i flera fall 
kan ha motsatt effekt då kvinnor generellt sett har en lägre status i samhället (Antonio, 2014). 
Forskare har sedan länge varit bekymrade över att tillgången till internetåtkomst och andra 
teknologier kan leda till att jämställdhet mellan män och kvinnor försämras snarare än förbättras 
då mycket tyder på att kvinnor utesluts (Antonio, 2014).  

 
 



Det är av intresse att undersöka detta ämnesområde och se hur verkligheten stämmer överens 
med de globala riktlinjerna just eftersom det finns en brist på forskning i utvecklingsländer inom 
detta område. Vår uppsats är ett försök att bidra med en tydligare bild över konkreta 
anledningar som gör att kvinnor använder ICT i mindre utsträckning än män. Vi har för avsikt att 
fylla det forskningsgap med inriktning på genus vi upplever finns inom ICT4D-området och bidra 
till att ICT4D-insatser faktiskt minskar den digitala klyftan mellan könen istället för att göra den 
större. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är få en övergripande bild av tidigare forskning om den digitala klyftan 
mellan könen inom området ICT4D. Utifrån det vill vi sammanställa ett ramverk över de tidigare 
påvisade aspekterna som begränsar kvinnor i sitt användande av ICT i utvecklingsländer. 
Ramverket ska ligga till grund för en kvalitativ empirisk studie i form av djupgående intervjuer 
med representanter som har bakgrund i denna typ av länder. När dessa två delar är 
färdigställda vill vi även göra en analys på hur datan från dessa två studier ställer sig mot 
varandra.  

Vår vision är att resultatet av denna studie ska kunna fungera som en slags utredande och 
förklarande bild av kvinnors underminerade roll inom ICT i utvecklingsländer, vara en grund för 
normativa förslag på fokuspunkter och perspektiv inom ICT4D-arbete, samt ett bidrag till 
jämställdhetsdebatten för att belysa den problematik som finns.  

3. Forskningsfråga/frågeställning 
Vad är det som begränsar kvinnor i sitt bruk av ICT i utvecklingsländer?  

För att närma oss vår frågeställning ställer vi två underfrågor. Genom att besvara dessa och 
sätta dem i relation till varandra besvaras den huvudsakliga forskningsfrågan. 

● Vad upplever personer från utvecklingsländer begränsar kvinnor i deras bruk av ICT?  
● Hur stämmer upplevelserna överens med den tidigare forskningen gällande 

begränsningar för kvinnors bruk av ICT? 

3.1. Avgränsning  
Vi har i den empiriska delen av vår studie valt att avgränsa oss till länderna Rwanda och 
Bangladesh, med fyra representanter från respektive land. Vi kommer inte använda den 
insamlade informationen från intervjuerna i ett generaliserande syfte utan för att få en djupare, 
kvalitativ förståelse för problemområdet.  

4 Tidigare forskning 

4.1. ICT4D och Gender Digital Divide  
FN konstaterar att tillgång till ICT är en grundläggande förutsättning för att öka ett lands 
ekonomiska och sociala utveckling. Millenniemålen genomsyras av ett jämställdhetsfokus där 
ICT fastslås vara den mest viktiga beståndsdelen för att stärka kvinnors roll och förbättra deras 

 
 



situation i samhället (Danjuma, 2015).  

ICT har stor potential att driva utveckling framåt och minska fattigdom i världen. Det är väl 
konstaterat att god ekonomisk utveckling är sammankopplat med stärkandet av kvinnors roll i 
samhället och att dessa två komponenter har en slags växelverkande beroenderelation. ICT har 
visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för utveckling och speciellt för att förbättra 
kvinnors tillvaro i utvecklingsländer. ICT kan göra det möjligt för kvinnor att öka sitt deltagande 
inom olika produktiva områden och ge dem en chans att förbättra sina förmågor och sin 
potential på ett sätt de kanske annars inte kunnat (Elnaggar, 2008; Balakrishnan 2002; Best, 
2007; Chib, 2011) . Det är i viktigt att säkerställa att tillgången till ICT inte grundas på 
könstillhörighet och att kvinnor får samma möjlighet att använda ICT för olika syften i samma 
utsträckning som män (Elnaggar, 2008; Best, 2007; Danjuma, 2015).  

Gällande ICT4D-forskning finns det en väldigt begränsad andel material som fokuserar på 
genusperspektivet och kvinnors roll. Andersson (2013) tar upp en hedersomnämnd artikel av 
Walsham & Sahay där framtidens ICT4D-arkitektur som lades fram inte ens tog upp problemet 
med kvinnors underminerade roll. Under följande år gav samma författare ut en ny artikel som 
betonade dilemmat med kvinnlig frånvaro inom forskningsområdet, trots detta finns det 
fortfarande väldigt lite forskning kring bakgrunden. En omfattande efterforskning av Andersson 
visade att av 347 vetenskapliga artiklar om ICT4D var det bara 2 som diskuterade könsroller i 
koppling till utveckling och ytterligare 2 forskningsartiklar som använde sig av teorier för att 
förstå de underliggande strukturerna till varför kvinnor exkluderas. 

År 2005 så introducerades Digital Opportunity Index med syfte att fungera som verktyg för att 
mäta digitala klyftor med fokus på infrastruktur, möjlighet och användning. DOI tar dock inte 
hänsyn till könsuppdelad statistik och tar i många fall för givet att män och kvinnor har samma 
tillgång till exempelvis teknologi i hushållet. Man vet att det finns skillnader mellan mäns och 
kvinnors användande av ICT i utvecklingsländer men det är svårt att få en exakt siffra eftersom 
den insamlade statistiken är bristfällig då sociala och kulturella faktorer inte räknas med 
(Antonio, 2014). 

Kvinnor i utvecklingsländer befinner sig på den yttersta kanten av den digitala klyftan och är 
marginaliserade i större utsträckning än män i samma kontext. Hur ICT används och av vem 
bestäms parallellt med de normer som finns i samhället. (Sinha, 2009; Danjuma, 2015). ICT har 
potentialen att minska fattigdom men riskerar samtidigt förstärka de befintliga könsroller som 
finns och göra det svårare för kvinnor att bryta sig ur de traditionella könsrollerna (Arun, 2004; 
Arun, 2002; Best, 2007; Chib, 2001; Antonio, 2014). Flera forskare betonar att ICT-projekt ofta 
är applicerade utan genustänk och hänsyn till de kulturella och sociala normer som påverkar 
kvinnor negativt. En genusanalys är väsentlig för att försäkra sig om att de tillämpade 
styrdokumenten inkluderar alla i samhället, inte bara män (Steeves, 2012; Huyer, 2003). Det är 
mycket vanligt att ICT skapas och designas i mansdominerade miljöer och att innehållet som ett 
resultat inte korresponderar med kvinnors behov och intressen (Huyer, 2003; Danjuma 2015). 

Tidigare diskussioner kring huruvida ICT4D-projekt faktiskt bidrar till social eller ekonomisk 
utveckling eller inte har nu bytts mot om ICT används i utvecklingssyfte, hur ska då arbetet 
utformas? Det anses nu, jämfört med tidigare, mycket viktigt att ha en förståelse för 
komplexiteten kring implementering av ICT4D (Andersson, 2013). 

Den digitala klyftan mellan könen är särskilt utbredd i afrikanska länder. Till och med i Kenya, 
som räknas som ett av världsdelens mest teknologiskt utvecklade länder uppskattades år 2008 

 
 



att bara 11 % av kvinnorna använda Internet (Antonio, 2014). Elnaggar (2008) påvisar att 
samma mönster finns i arabiska länder, med det specifika exemplet Oman där kvinnor löper 
större risk att exkluderas från dagens informationssamhälle på grund av en traditionellt 
mansdominerad ICT-sektor och bristande teknologisk utbildning. Problemen ligger också i höga 
kostnader för internet, brist på relevant innehåll samt dålig medvetenhet och avsaknad av 
styrdokument i förmån för kvinnor.  

En studie utförd av Intel, med 2200 kvinnor från Indien, Egypten, Mexico och Uganda, visade att 
25 % av kvinnor i utvecklingsländer saknade tillgång till Internet och i subsahariska Afrika var 
siffran så hög som 45 %. Det uppskattas att Internetuppkoppling kan kosta upp till 40 % av den 
årliga kapitalinkomsten jämfört med 1,7 % per kapitalinkomst i rikare länder. De faktorer som 
avgör kvinnors åtkomst till Internet är bland annat tillgänglighet och ekonomisk möjlighet. Även 
fast de ekonomiska begränsningarna även gäller för män kan man se att kvinnor drabbas 
hårdare på grund av ytterligare kulturella barriärer. Kvinnor och flickor har till exempel generellt 
sett svårare att få tillgång till utbildning jämfört med män, och det beräknas att kvinnor står för 
två tredjedelar av världens analfabetism (Antonio, 2014; Hafkin, 2007). 

Man beräknar att i världens alla utvecklingsländer är procentandelen män som använder 
Internet högre än kvinnor i alla ålderskategorier, med undantaget i vissa fall högutbildade 
kvinnor i jämförelse med lågutbildade män (Antonio, 2014). Danjuma (2015) skriver att 
procentandelen kvinnor i utvecklingsländer som använder Internet genomsnittligt är så mycket 
som 16% lägre än männen 

Shresta (2007) menar att myndigheter och samhället i Nepal måste jobba strategiskt för att 
motverka den digitala klyftan mellan könen. ICT har haft stor påverkan på utvecklingen i Nepal 
men det bedöms fortfarande oklart om det haft en positiv effekt för de redan underminerade i 
samhället; fattiga och framförallt kvinnor. Bara 22 % av alla internetanvändare i Asien är kvinnor 
(Pande, 2005: Shresta, 2007). En studie i Nepal av CAN; Computer Association of Nepal 2005, 
visade även att bara 18 % kvinnor ingår I landets arbetsstyrka inom ICT. Detta berodde på 
diskriminering, dålig kunskap om ICT och långa arbetsdagar som inte passade ihop med 
kvinnornas hushåll-och familjeansvar (Shresta, 2007).  

4.2. Fördelar med kvinnors användande av ICT 
ICT för utveckling ingår som en del av FN:s Agenda 2030 - globala mål för hållbar utveckling 
och fastslås vara en enormt viktig faktor för att påskynda mänskliga framsteg, motverka digitala 
klyftor och utveckla kunskapssamhällen (FN, 2017).  

Tillgång till internet kan skapa möjligheter för kvinnor i utvecklingsländer, öppna upp tillfällen för 
lärande, kommunikation, samt generera inkomst. Kvinnors användande av ICT har potential att 
minska fattigdom på landsbygden. Genom att exempelvis tillhandahålla priser och 
produktinformation kan man påverka möjligheten till konkurrens samt förbättra deras chanser att 
tjäna pengar. Forskning visar tydligt att ökning kvinnors ekonomiska inflytande resulterar i 
ekonomisk tillväxt (Antonio, 2014; Balakrishna, 2002). Studier från Kamerun och Kenya har 
visat att ökning av kvinnors inflytande och kontroll över inkomst från lantbruk kan öka 
utdelningarna med 20 %. Liknande undersökningar i Latinamerika indikerar att aktivt 
motverkande av arbetsrelaterad diskriminering mot kvinnor kan leda till 9 % ökad 
bruttonationalprodukt (Antonio, 2014).  

Forskning presenterad av Världsbanken 2014 visar att områden i Indien med en högre andel 

 
 



kvinnor på arbetsmarknaden tydligt påvisar resultat av fattigdomsreducering. Det som resultaten 
föreslår är att tillgång till information och kunskap på landsbygden direkt påverkar kvinnors 
sociala och politiska deltagande, samt ekonomiskt inflytande över jordbruksproduktionen. Att ge 
kvinnor möjlighet att använda ICT för dessa syften är avgörande för ett förbättrat samhälle. 
Internet kan även användas i utvecklingsländer och fungera som en barriärbrytare för utbildning, 
även möjliggöra för långdistansutbildning. Det räcker inte att bara ha fysisk tillgång till ICT man 
måste jobba med kunskap och resurser så att kvinnor ser ett tydligt och relevant syfte med att 
använda det (Antonio, 2014).  

Många forskare lägger stor vikt vid problematiken att i länder och områden med mindre 
utvecklad infrastruktur och sämre tillgång till ICT drabbas kvinnor i större utsträckning än män. 
En av anledningen till detta är stort ansvar i hushållet, traditionella restriktioner kopplat till 
könsroller, samt liten eller ingen erfarenhet av teknologi. Med ökad jämställdhet inom utbildning 
har kvinnor en bättre chans att få jobb och lön på samma villkor som män, vilket kan leda till 
större möjligheter att spendera och använda ICT. Följder av det blir att kvinnor deltar mer i 
samhället och bidrar till landets ekonomi. Viktigt att komma ihåg är dock att även om kvinnor nu 
direkt skulle få högre inkomst löser det inte de underliggande sociala normerna och tankesätten 
som influerar samhället (Gillwald, 2010; Gurumurthy, 2004). 

4.3. ICT-Initiativ 
Antonio (2014) listar flera initiativ har gjorts för att stödja kvinnors roll inom ICT:  

CISCO systems lanserade ett träningsinitiativ för att ge kvinnor möjlighet att lära sig de 
nödvändiga färdigheter som behövs för att använda ICT. The Acheiving E-Quality i IT-sektorn 
tränade kvinnor på universitet i Egypten, Jordanien och Libanon att designa, bygga och 
underhålla datornätverk och andra applikationer. Program av denna sort ger kvinnor en chans 
och en fördel på arbetsmarknaden.  

Women’s Annex Foundation har valt att inte enbart fokusera på initiativ som läskunnighet utan 
också inkluderat Bitcoin-utbildning i undervisningen. Kvinnor inom Women’s Annex Foundation 
som bidrar med viktigt innehåll, i blogg och artikelform, får betalt i Bitcoins och mängden 
baseras på kvaliteten av deras arbete. De använder sen pengarna för att försörja sina familjer. 
En av grundarna, Fereshteh Forough, lägger stor vikt vid att det är av betydelse att kvinnor 
hanterar och kontrollerar sin egen inkomst, “Once all Afghans make a digital wallet and start 
paying their bills and shop online, then everybody will be treated equally in this digital financial 
world”. 

För kvinnor som balanserar både familjeliv och karriär kan ICT vara till hjälp så att de kan jobba 
hemifrån. I Malaysia har medlemmar av “eHomemeakers grassrot community and the Mothers” 
lyckats skapa karriärer inom telekommunikation genom att jobba hemifrån. Att kvinnor använder 
ICT för att hitta jobb de kanske inte funnit på annan väg är fördelaktigt för fattiga samhällen, då 
siffror visar att kvinnor uppskattas investera 90 % av sin inkomst i familjen. Teknologi ger 
kvinnor många möjligheter till ekonomisk förbättring. 

Intel betonar vikten av hur stor roll teknologi spelar för både jämställd- och 
utbildningsmöjligheter. De erbjuder tillgång till teknologi genom stipendier och 
utbildningsprogram för flickor och kvinnor och ger de möjlighet till utbildning och personlig 
utveckling. 2012 så gick Intel med i olika organisationer för att förbättra utbildningssystem runt 
om i Stillahavsregionen. The Easy Steps Program är ett digitalt läs-och 

 
 



skrivkunnighetens-program vars målgrupp är människor med väldigt lite eller ingen erfarenhet 
av datoranvändande. I Filippinerna har programmet haft stor spridning tack vare sociala medier 
och genom det har The Easy Steps Program även implementeras i andra länder i 
Stillahavsregionen. Huvudfokuset är att kvinnor ska få grundläggande kunskap om Internet, 
sökfunktioner, att använda email, ordbehandlingsprogram och även skapa kalkylblad för att 
hantera företags-och privat ekonomi.  

2013 lanserade Intel “She Will Connect”, ett initiativ för att reducera jämställds- och teknologiska 
klyftan mellan människor i världen. Målet med programmet är att öka unga kvinnors förmåga att 
använda ICT i utvecklingsländer. Projektet inleddes i Afrika, där klyftan mellan män och kvinnor 
uppskattas vara allra störst, målsättningen var att nå ut till fem miljoner kvinnor och att reducera 
klyftan med 50 %. På lång sikt är målet att ”Se Will Connect” ska dubbla antalet flickor och 
kvinnor som använder ICT i utvecklingsländer från 600 miljoner till 1,2 miljarder på tre år.  

”Telecentre: Digital Literacy Campaign” är också ett globalt initiativ med syfte att stärka kvinnors 
roll inom och kunskap om ICT för personlig utveckling. Detta initiativ har resulterat i att över en 
miljon kvinnor fått teknisk träning och utbildning vilket gör dem mer attraktiva på 
arbetsmarknaden. Kunskap om digitala verktyg är ett av de vanliga temana på lösningar av  den 
digitala klyftan mellan könen.  

Sandys (2005) skriver om en växande trend på arbetsmarknaden där distansarbete genom ICT 
gjort det möjligt för människor att jobba hemifrån. Denna nya typ av arbetsform har gjort det 
möjligt för kvinnor att anta flera roller förutom deras ansvar i hushållet. I framförallt Indien och 
Filippinerna jobbar många kvinnor som “virtuella assistenter” för små företag i skandinaviska 
länder. Att jobba hemifrån gör det lättare för dem att sköta hushåll och barnen, men å andra 
sidan är lönerna ofta dåliga, kontrakten är osäkra och de måste ofta själva stå för kostnader 
som datorer, internetuppkoppling och kostnader för el. 

Melhem (2009) skriver om hur ett lyckat initiativ i Kamerun har förbättrat levnadsstandarden och 
framtidsutsikterna för många kvinnor. Programmet var utvecklat av ASAFE och går ut på att 
utbilda kvinnor att sälja och reparera mobiltelefoner. De fick gå en två veckors-kurs och fick lån 
för att kunna köpa ett första lager på 10 mobiler, nödvändig utrustning samt en liten lokal att 
hyra. Initiativet blev lyckat, och när artikeln skrevs hade 100 kvinnor utbildats och 20 stycken 
redan fått igång sin rörelse. Dessa kvinnor tjänade i genomsnitt 100 dollar i månaden.  

Ett annat exempel på hur ICT kan och har hjälpt kvinnor att försörja sig och sin familj samt 
etablera sig på marknaden är ett initiativ som heter “The WIRES projekt”. De riktar in sig på 
småskaliga kvinnliga entreprenörer i Uganda, där de får tillgång till ICT för att ta del av tillfälliga 
marknadspriser, kreditservice-tjänster, transportinformation och vilka marknader som just nu är 
mest aktuella. Denna information har i projektet förmedlas på de lokala språken, för att 
underlätta och stärka kvinnors position på arbetsmarknaden (Gurumurthy, 2004). 

Mijumbis (2002) CD ROM-projekt kommer utav antagandet att ett rungande "Ja!" skulle vara 
svaret på frågorna huruvida kvinnor i Afrika kan tjäna på ICT, om ICT kan utformas så det fyller 
kvinnors behov, samt om det är realistiskt att förvänta sig Afrikas kvinnor rusa fram på 

den motorväg som är ICT. Mijumbi beskriver hur kvinnor på landsbygdens enorma skepticism 
och ovilja till ICT kunde överbryggas med hjälp av CD ROM, i det här fallet "Rural Women in 
Africa: Ideas for Earning Money", en skiva med utbildning- och instruktionsmaterial om att tjäna 
pengar på en produkt eller tjänst samt om hur man kan expandera sin verksamhet. Överlag, 
skriver Mijumbi, blev kvinnorna mer självsäkra angående sina tillgångar och vad de kan uppnå, i 

 
 



jämförelse med innan projektet då de snarare var timida och självursäktande. Med 
självsäkerheten har nätverkandet mellan kvinnorna ökat, och de började bruka telecentrena mer 
än innan. Avslutningsvis menar Mijumbi att projektet är ett exempel på hur initiativ med 
genusfokus är mer lyckade än de utan. 

5. Metod  
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av hur vi utförde vår litteraturstudie. Detta följs av ett 
antal rubriker rörande vår kvalitativa del av arbetet; här ingår urval - där vi berättar hur vi kommit 
i kontakt med respondenter för våra intervjuer samt deras bakgrund, en beskrivning av 
utförandet av de faktiska intervjuerna, ett reflekterande etikavsnitt, samt en genomgång av hur 
vi analyserade vår kvalitativa data. Avslutningvis problematiserar vi vår egen metod i ett 
metodkritikavsnitt.  

5.1. Informationssökning och litteraturstudie 
Vår ansats var att skapa ett teoretiskt ramverk för att få en visuell och tydlig överblick över 
möjliga anledningar till att kvinnor i utvecklingsländer använder ICT i mindre utsträckning än 
män. Vi gjorde detta genom en litteraturstudie av vetenskapligt granskade artiklar istället för 
exempelvis en intervjustudie med forskare inom ämnet. Valet grundade sig i att vi ville kunna 
garantera en oavbruten informationsinsamling med syfte att resultera i en stor och representativ 
volym av data att arbeta med. Med en kvalitativ insamlingsmetod för ramverket hade vi oavsett 
behövt göra en inledande litteraturstudie för att få tag i namn på relevanta personer att det hade 
varit svårt att försäkra kontakt med samtliga berörda forskare. Vi menar att litteraturstudien ger 
en högre reliabilitet då informationen finns dokumenterad och är erkänd av fler än en källa. 
Risken med en kvalitativ insamling kan vara att respondenterna både uttrycker sådant som är 
sant men som inte kan styrkas på annat sätt samt att de färgas av egna känslor och åsikter. Vi 
ser även ett ytterligare värde i att ha arbetat både kvantitativt med vår litteraturstudie i 
kombination med vår kvalitativa ansats senare i uppsatsarbetet.  

Vi sökte efter vetenskapligt granskade artiklar i följande databaser: Örebro Universitetsbiblioteks 
sökfunktion summon, Web of science och Google scholar. Vi använde kombinationer av 
sökorden ICT, ICT4D, women, gender, gender digital divide och begränsade oss inte endast till 
publikationer i ämnet informatik utan även artiklar från journaler med huvudämnen såsom 
ekonomi, genus och politik.  

Vi gallrade i resultatet och valde ut artiklar som berörde ICT i utvecklingsländer med fokus på 
kvinnor och deras användande. Vi jobbade strukturellt enligt Webster (2002), vilket innebär att 
man söker både “bakåt”; granskade artiklarnas referenslistor för ytterligare underlag, samt 
“framåt”; sökte oss till de artiklar som hänvisat till artikeln i fråga. Denna process pågick tills vi 
upplevde en “mättnad” i informationssökningen; samma författare och titlar återkom om och om 
igen i referenslistan. Vi tillämpade en koncept-centrerad informationssökning och letade i 
artiklarna efter barriärer för kvinnors ICT-användning som fastslås eller föreslås av tidigare 
forskning. Vi undvek att göra oss förutfattade meningar om möjliga barriärer och inkluderade 
enbart nya koncept i ramverket först när de togs upp i en artikel. Representationen i artiklarna 
varierade mellan (1) att specifikt behandla en barriär, (2) gå igenom en sammanställning över 
hinder samt (3) att nämna en eller flera koncept mycket kortfattat inom en större kontext i 
ämnet.  

 
 



När vi exempelvis läste Antonios (2014) artikel “The gender digital divide in developing 
countries” listar hon olika barriärer under avsnitt 5 “Barriers to internet access for women in 
developing countries”. För varje hinder Antonio tog upp lade vi in det som ett nytt koncept i vårt 
ramverk. Fanns barriären redan som koncept lade vi in Antonio som referens ihop med tidigare 
författare som nämnt denna specifika barriär. Om barriären bekräftades ett flertal gånger fick 
den ligga kvar i vårt ramverk medan de med bristande litteraturstöd sållades bort. Ett hinder 
som uteslöts av detta skäl var “Brist på kvinnliga förebilder”, då begreppet endast togs upp i en 
av artiklarna. Resultatet av ovanstående analysarbete blev vårt teoretiska ramverk. 

5.2. Intervjuer 
Lämpliga respondenter fick vi kontakt med genom kontakter på Örebro Universitet . All 
förberedande kommunikation och kontakt har skett via mail, sms, telefon eller “ansikte mot 
ansikte”. Vi lät respondenterna i stor mån styra tidpunkt för intervjuerna. Alla respondenter har 
akademisk bakgrund, varav hälften även är insatta i ICT-området. Detta var något som indirekt 
påverkade hur vi formulerade oss. Eftersom samtliga respondenter tidigare studerat på minst 
masternivå var de inte främmande inför situationen med intervjuer eller vårt syfte med dessa. 

5.3. Urval 
För intervjuerna valde vi att fokusera på Rwanda och Bangladesh med två män och två kvinnor 
som representanter från respektive land. Samtliga respondenter är högutbildade och har rötter i 
Rwanda eller Bangladesh men bor och/eller verkar i Sverige idag. Urvalet är till stor del utav 
bekvämlighet och gjort utifrån de kontakter vi har på Örebro Universitet, men Bangladesh och 
Rwanda är också länder från två olika kontinenter, Asien och Afrika. Dessa två världsdelar 
består till stor del utav utvecklingsländer. Vi ser ett värde i bredden av att ha representanter från 
mer än ett land, samt att båda befinner sig på den lägre delen av skalan rörande Human 
Development Index (UNDP, 2014), vilket möjliggör en reflektion om skillnader och likheter 
mellan länderna. Detta ger en något högre validitet i koppling till vår frågeställning även om 
skalan fortfarande inte tillåter någon form av generalisering. 

5.4. Utförande av intervjuer 
I den empiriska delen av vår studie valde vi en kvalitativ ansats med intervjuer. Vi sökte mer 
ingående och personliga reflektioner snarare än en övergripande helhetsbild som en 
enkätundersökning i större skala hade gett oss. Med den snäva tidsram och de begränsade 
resurser vi haft att ta hänsyn till kändes det mer värdefullt med individuella tankar genom 
intervjuer, eftersom vi ändå inte hade kunnat genomföra en så pass stor kvantitativ 
undersökning som krävts för att kunna dra några generaliserande slutsatser. Dessutom menar 
Oates (2006)  att intervjuer passar bättre in när det handlar om komplexa känsloladdade 
ämnen. Genom intervjuer fångar man även upp känslor och tankar som faller bort i en 
opersonlig enkätundersökning (Oates, 2006). 

Med hänsyn till vårt ämne valde vi en blandning av öppen- och semistrukturerad intervjuteknik 
istället för strukturerad då vi inte ville formulera förutbestämda, standardiserade och identiska 
frågor för varje intervju. Vi tog beslut om att inleda varje intervju med en generell öppen fråga 
om vad respondenten själv hade för tankar kring kvinnors användande av ICT, för att sen 
övergå i frågor direkt kopplade till vårt ramverk. Efter det mer fria och breda samtalet kring 

 
 



ämnet ställde vi alltså frågor såsom “Är det din upplevelse att bristande engelskakunskaper är 
något som hindrar kvinnors användande av ICT i Bangladesh?” För att göra samtalet 
avslappnat och naturligt valde vi att ej ha ett manus med förutbestämda frågor, utan 
formulerade oss utefter koncepten i stunden. Målet med intervjuerna var inte att få fram 
statistisk fakta eller kvantitativ information utan snarare jämföra respondenternas tankar och 
erfarenheter i förhållande till barriärerna i vårt teoretiska ramverk.  

Vi lade särskilt stor vikt vid att respondenterna skulle få möjlighet att själva styra samtalet och 
även ta upp ämnen som vi kanske inte hade räknat med. Vi ville ha enkelt formulerade och 
tydliga frågor och undvek att ställa flera frågor i en och samma mening. Det är av stor vikt att 
man håller en öppen och neutral ton, är medvetna om vårt kroppsspråk och är uppmärksamma 
på att inte låta egna känslor och värderingar påverka samtalet och respondenternas svar 
(Oates, 2006). Vi beslutade att ifall samtalet skulle ta annan riktning än den planerade skulle vi 
ställa följdfrågor för att få en ordentlig förståelse över vad de menar, samt försöka leda samtalet 
tillbaka till huvudområdet. Under den strukturerade delen av intervjuerna utgick vi, som nämnt 
tidigare, från ramverket med de barriärer tidigare forskning tagit upp och frågade vad 
respondenten hade för tankar kring dessa.  

Under intervjun stämde vi kontinuerligt av att vi förstått vad respondenterna menade genom att 
ställa frågor som “Menar du att...” eller “Tolkar vi dig rätt om...”. Allt eftersom bockade vi av de 
barriärer i ramverket som togs upp. Vår primära ingång var “discovery” snarare än “checking” då 
huvudsyftet med intervjuerna inte enbart var att stämma av information utan snarare att 
undersöka och förstå. När fokus är att studera personliga känslor och tankar är 
“discovery”-tillvägagångssättet att föredra eftersom generalisering och/eller forskningsslutsatser 
inte är av intresse (Oates, 2006).  

Angående utformningen och tidsramen på intervjuerna var vår målsättning att respektive 
intervju inte skulle överskrida tiden om 30 minuter, för att inte ta upp för mycket av 
respondenternas tid. Vi gjorde även bedömningen att inte planera in mer än tre intervjuer per 
dag. Detta beslut tog vi för att säkerställa att samtliga intervjuer skulle hålla samma standard 
och att vi som intervjuare skulle kunna upprätthålla en jämn energinivå. Vi valde bort 
videoinspelning under intervjuerna, då det kan skapa en obekväm känsla och påverka och 
begränsa samtalet (Oates, 2006). Vi valde istället ljudupptagning som dokumentationsverktyg, 
och försäkrade oss om att respondenterna godkände att intervjun spelades in. Vi kombinerade 
detta med att ta små anteckningar om sinnesstämningar och annat som ej fångas av 
ljudupptagningen under intervjuernas gång. Vi bestämde även att efter varje avslutad intervju 
diskutera och anteckna känslor och tankar vi själva haft om och under samtalet. 

Angående praktisk planering så hade vi Oates (2006) riktlinjer för en bra intervjustruktur som 
utgångspunkt vid förberedelsen av våra intervjuer. Vi såg till att vara tidsmässigt förberedda 
genom att alltid ha datorer och program uppstartade, anteckningsmaterial framme, fika 
uppdukat, två olika inspelningsenheter till hands och ordnad möblering. Några dagar innan 
intervjuerna skickade vi via mejl eller sms ut en bekräftelse på tid och plats, kort information om 
vårt forskningsområde samt “förväntningarna” på respondenterna där vi betonade att vi inte var 
ute efter fakta eller statistiska sanningar utan deras personliga tankar och upplevelser.  

Vi valde att utföra intervjuerna i enskilda grupprum för att säkerställa arbetsro och minimera risk 
för avbrott. Angående möbleringen i rummet siktade vi alltid på att sitta i 90 graders vinkel 
snarare än mitt emot respondenten. Detta menar Oates (2006) är bra för att undvika känslan av 
ett förhör och istället upplevas än ett samtal. För varje respondent medverkade två intervjuare, 

 
 



ett aktivt val från vår sida trots Oats förslag om att samtal på tu man hand kan vara att föredra. 
Detta var dels på grund av praktiska skäl, så att en av oss kunde föra anteckningar medan den 
andra fokuserade på att styra samtalet framåt, men också på grund av att ingen av oss har 
tidigare erfarenhet av kvalitativa intervjuer. Vi kallpratade lite om vädret och dylikt innan 
intervjuerna, samt frågade respondenterna både innan intervjun började samt under själva 
inspelningen efter ett godkännande för ljudupptagning. Vi klargjorde även att intervjuerna är 
anonyma och att all data behandlas konfidentiellt. Vi inledde intervjuerna med att kort upprepa 
den information de fått sedan tidigare angående syfte, upplägg och anledningen till intervjun. Vi 
frågade även om föredraget språk, då de flesta av respondenterna var flerspråkiga.  

I slutet av intervjuerna frågade vi om de hade några fler allmänna tillägg, tankar eller frågor till 
oss. Vi sa även att de kunde få ta del av en sammanfattning av deras intervju, för att kunna 
lägga till någonting eller korrigera eventuella missförstånd, samt ta del av den slutgiltiga 
uppsatsen. I de fall som respondenterna hade tillägg, ändringar eller kommentarer på 
sammanfattningen så tog vi hänsyn till det i vår analys. Vi tackade sedan ordentligt för deras 
medverkan och bidrag. 

5.5. Etik 
Vi har tidigt varit medvetna om att vår roll som researchers kan påverka svaren vi får av 
respondenterna beroende på vårt kön, etnicitet, yrke, status, accent osv. Vi har därför haft det i 
åtanke under processens gång och gjort vårt yttersta för att vara respektfulla, professionella, 
artiga, punktliga, neutrala och passande klädda för situationen, allt för att få respondenterna att 
känna sig trygga. Vi är medvetna om att trots ansträngningarna kan det finnas uppfattningar 
som ändå påverka deras svar. För att ändå minimera riskerna för detta vidtog vi åtgärder, 
exempelvis att Simon, som är man, inte deltog på intervjuerna med kvinnliga respondenter. 
Även fast det inte är vår generella uppfattning att alla kvinnor per automatik känner sig mindre 
bekväma kring män ville vi ändå inte riskera att det skulle påverka svaren. Samtidigt 
medverkade Simon på alla intervjuer med de manliga respondenterna, grundat på samma 
tankegång. 

För att säkerställa att vi följde de etiska reglerna inledde vi intervjuerna med att berätta om 
ämnet, syftet, hur respondenternas medverkan kan komma att användas osv. Vi betonade att 
anonymiteten är viktig för oss och är det någonting de funderar över så är det bara att prata 
med oss om det samt vi respekterar deras integritet. Vi gav våra respondenter så mycket 
information om ämnet och intervjun som möjligt, samt såg till att respondenterna gav sitt 
godkännande till ljudupptagning genom att fråga både innan och vid inspelningens start. Vi var 
även tydliga med att de när som helst kunde avbryta intervjun. Ovan nämnda aspekter faller 
inom Oates (2006) ram av “Rights of the participants”.  

Riktlinjer gällande forskarens roll och skyldigheter har även legat nära i tankarna. Vi ställde inte 
irrelevanta personliga frågor, och vi har varit tydliga med vad som är våra tankar respektive 
tidigare forskning med annan upphovsmakare. Under alla intervjuer har vi givit respondenterna 
utrymme för alla sorts tankar, vi har inte försökt sätta någon press eller på annat sätt tvinga fram 
ett svar vid osäkerhet. Vi gjorde vårt allra bästa för att vara etiska forskare och intervjuare, samt 
värna om respondenternas integritet.  

 
 



5.6. Dataanalys  
Intervjuerna utfördes under fyra dagar och blev i snitt trettio minuter långa. När samtliga 
intervjuer var slutförda transkriberade vi dem och precis som under det praktiska utförandet 
delades transkriberingen upp mellan oss. Vi såg till att använda likadan semantik med tecken 
för olika betydelses, exempelvis “-” = avbryter och “---” = tystnad/paus för tydlighetens skull. När 
alla transkriberingar slutförts skrev vi summeringar och skickade ut dessa till respondenterna för 
godkännande och/eller ändringar. Vi mottog svar från några som ville tillägga vissa saker samt 
ändra formuleringar, exempelvis “kulturell” istället för “religiös” etc. 

För att bibehålla anonymiteten men ändå hålla reda på vem som sagt vad gav vi våra 
respondenter alias bestående av två bokstäver och en siffra. “B” är beteckning för Bangladesh 
och “R” för Rwanda. “K” står för kvinna, “M” står för man. Siffran i slutet är beroende på i vilken 
turordning respondenterna intervjuades. Exempel: Bangladesh kvinna nummer 2 = BK2. Som 
ett visuellt hjälpmedel i vår analys skapade vi fem separata kors-ramverk över respondenternas 
svar, se bilaga 1. Dessa kors-ramverk gav oss en överblick och förenklade därmed 
analysprocessen.  

Det finns inte exakta riktlinjer för hur en kvalitativ dataanalys ska utföras men Oates (2006) 
beskriver både ett deduktivt och ett induktivt arbetssätt, och vi har arbetat med en kombination 
av dessa. Vi arbetade huvudsakligen deduktivt genom att systematiskt gå igenom samtliga 
intervjuer en gång för varje koncept i ramverket och lokalisera segment som antingen bekräftar 
eller dementerar respektive koncept. Samtidigt ville vi induktivt hålla ett öppet sinne och tillåta 
möjligheten att den kvalitativa datan generera koncept eller annan relevant information som vi 
inte funnit i vår litteraturstudie men som är av vikt för vårt syfte och våra frågeställningar. 

5.7. Metodkritik 
Vi vill klargöra vår egen medvetenhet kring att den kvalitativa delen av vår studie förde med sig 
en del utmaningar för oss som oerfarna intervjuare samt att våra förkunskaper, tidigare 
erfarenheter och värderingar kan komma att påverka. Med detta i åtanke sökte vi att förbereda 
oss väl genom att studera intervjuteknik och göra vårt bästa för att respondenterna skulle känna 
sig så trygga i situationen som möjligt. 

Utmaningar vi stötte på var exempelvis dålig internetuppkoppling när vi utförde en intervju via 
skype med fördröjning av ljud som emellanåt gjorde det svårt att förstå. Under en av 
intervjuerna uppvisade en av respondenterna en osäkerhet och nervositet som påverkade 
samtalet och längden på intervjun. Övergripande för samtliga intervjuer var även en viss 
språklig barriär då de utfördes på varken respondenternas eller vårt modersmål. 

  

 
 



6. Resultat och analys 

6.1. Teoretiskt ramverk 
Följande begrepp är de koncept som i litteraturen har presenterats eller föreslagits som hinder 
för kvinnors användande av ICT, och är också de koncept som är grunden i vårt teoretiska 
ramverk. Nedan följer vårt teoretiska ramverk följt av en kort beskrivning med illustrerande 
exempel på varje hinder. 

 

 

 
 



6.1.1. Exkludering från utbildning 

Med exkludering från utbildning som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på 
kvinnors begränsade möjlighet till utbildning jämfört med män. Med utbildning menar vi 
grundskola, gymnasial samt högskole- eller universitetsutbildning, men även specifikt studier 
inriktade mot teknologi. 

Antonio (2014) menar att möjligheten att gymnasieutbildning är väsentligt för att kunna se 
möjligheterna med exempelvis internet, möjligheter man kanske inte hinner upptäcka på en 
lägre utbildningsnivå. Ej utbildade kvinnor i utvecklingsländer tenderar att söka sig till de 
traditionella könsrollerna medan de som utbildar sig visar ett större intresse för ICT. Kostnadsfri 
utbildning är därför extremt viktigt för att kunna förbättra situationen. 

Hafkin (2007) tar upp en möjlig anledning till varför kvinnor tenderar att inte studera ICT på 
universitetsnivå. Hon menar på att vid högre utbildningar inom IT är lärarna och professorerna 
oftas män, vilket kan avskräcka kvinnor från att läsa sådana kurser på grund av kulturella 
normer i konservativa samhällen där kvinnlig-manlig interaktion anses opassande. En annan 
möjlig anledning till att kvinnor exkluderas från utbildning kan vara de traditionella normer som 
finns kopplat till giftermål. Potnis (2015) tar som exempel till upp den situation som finns i Indien 
gällande att unga kvinnor ofta gifts bort vid tidig ålder och det ofta leder till att familjer inte väljer 
att investera i sina döttrars utbildning.  

6.1.2. Begränsad fritid 

Med begränsad fritid som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på att all 
hushållsbörda och ansvar i hemmet faller på kvinnor, med sysslor såsom städning, matlagning 
och barnskötsel. På grund av detta har de inte tid att faktiskt bruka ICT.  

Huyer (2003) pekar på hur kvinnors flerfaldiga ansvar rörande både hushåll- och samhällsnivå 
gör att en begränsad mängd tid återstår till att bruka ICT. Kvinnor i Nepal är tyngda av 
traditionella könsroller skapade av samhället, de förväntas ta hand om hem och familj och 
samtidigt balansera det med sina yrken. Det är svårt för kvinnor att spendera tid på ICT då de 
ofta måste sköta hushållet och lantbruket på dagtid (Shresta, 2007). I Ghana visar 
undersökningar att pojkar och män har kulturella privilegier som ger de större och lättare tillgång 
till ICT vara en stor aspekt är att de har mer fritid än kvinnor (Steeves, 2012). 

6.1.3. Sociala normer 

Med sociala normer som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på en 
grundläggande mentalitet rörande förväntningar som skiljer sig mellan kvinnor och män, 
traditionella könsroller, samt ogillande från familjen.  

Det framstår klart att av de initiativ som görs i utvecklingsländer visar att kvinnor har kapaciteten 
och många gånger viljan att engagera sig i ICT, men hindras på grund av sociala och kulturella 
skäl. Traditionella uppfattningar om hur en kvinna ska bete sig i samhället leder till att de inte 
använder ICT (Antonio, 2014).  

En fältstudie i Oman påvisade att kvinnor i alla åldrar påverkas i samtliga sina beslut av 
huruvida de har stöd från familjen eller inte. 44% av de mellan 15 och 23 år och 25% av kvinnor 
i Oman över 24 år uppfattar sociala normer som ett hinder i studier eller arbete inom ICT 
(Elnaggar, 2008). Med socioekonomiska skillnader mellan män och kvinnor som tydlig orsak har 

 
 



man sett att internetkaféer i Ghana används mestadels av unga män, och de spenderar mycket 
tid där jämfört med kvinnor (Steeves, 2012), och Pande (2005) menar på att kvinnor i Indien 
hindras i sitt användande av ICT på grund av sin låga samhällsstatus.  

6.1.4. Ekonomiska begränsningar 

Med ekonomiska begränsningar som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på 
begränsad möjlighet att förvalta, spendera och tjäna pengar i jämförelse med män. 

Höga kostnader för teknologi är också ett hinder i utvecklingsländer. Antonio (2014) skriver att 
kostnad för internetuppkoppling i utvecklingsländer kan ligga på 40 % av den årliga 
kapitalinkomsten, och ställer detta i relation till en kostnad på 1,7 % i industriländer. Antonio tar 
också upp att de ekonomiska begränsningarna gäller för båda könen men att mönster kopplat 
till andra kulturella barriärer gör att kvinnor begränsas i större utsträckning. Ekonomiska 
begränsningar kan även visa sig i höga skolavgifter och kurskostnader. Det blir en begränsning 
då kvinnor har mindre kontroll över familjens inkomst (Hafkin, 2007). Steeves (2012) skriver att 
män i Ghana har mer materialistiska samt immateriella resurser vilket gör att de sannolikt köper 
teknologi såsom mobiltelefoner, anmäler sig till datorkurser eller betalar för att besöka 
internetkaféet.  

6.1.5. Institutionella begränsningar 

Med institutionella begränsningar som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på 
tillgång till internetkaféer och andra ICT-verksamheter, i detta ingår även begränsningar i 
infrastruktur och rörelsefrihet. 

Det är problematiskt som kvinna att gå långa avstånd och man har inte tagit hänsyn till 
säkerhetsaspekten på centren. Det är mycket pornografi och annat innehåll som upplevs 
kränkande och skapar en otrygg miljö (Shresta, 2007). Hafkin (2001) tar också upp 
problematiken kring att internetkaféer kan finnas i otrygga områden med långa avstånd från till 
bostadsområden vilket kan påverka att kvinnor av säkerhetsskäl inte vill besöka dem.  

Balakrishnan (2002) och Chib (2011) diskuterar samma problematik rörande mobiliteten och att 
kunna transportera sig till internetkaféerna som ofta ligger i städer. På grund av de ekonomiska 
begränsningar och brist på rörelsefrihet är det ofta svårt för kvinnor på landsbygden att ta sig till 
dessa institutioner. 

6.1.6. Låg eller ingen läskunnighet 

Med låg eller ingen läskunnighet som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på en 
begränsad kapacitet att ta till sig och förstå information och skriven text. 

Antonio (2014) staterar att ungefär 66% av personerna i världen som icke är läskunniga är 
kvinnor. Huyer (2003) beskriver själv, samt refererar Osborn där de menar att av samtliga 
barriärer för kvinnors tillgång och bruk av ICT borde språk och läskunnighet ses som en av de 
största. Zainudeen (2010) skriver att kvinnors låga bruk av ICT delvis kommer av bristande 
utbildning och läskunnighet.  Balakrishnan (2002) drar också en direkt koppling mellan bristande 
läskunnighet hos kvinnor på landsbygden i utvecklingsländer och deras begränsade färdighet 
att bruka ICT. Vidare säger Balakrishnan att över hela världen så är dessa kvinnors 
läskunnighet märkbart lägre än männens. 

Shresta (2007) diskuterar läskunnigheten bland kvinnor i Nepal där analfabetismen beräknas 

 
 



vara 61,5 % bland kvinnor på landsbygden. Detta är något som påverkar deras möjligheter att 
använda och dra nytta av fördelarna med ICT.  

6.1.7. Bristande engelska språkkunskaper 

Med bristande engelska språkkunskaper som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi 
på begränsad kapacitet att ta till sig och förstå information på engelska.  

Nästan allt innehåll på Internet är på engelska och i kombination med att en tredjedel av 
världens befolkning ej besitter engelskakunskaper uppstår en barriär för användande av ICT 
inte minst i utvecklingsländer (Antonio, 2014). Som exempel behärskar så få som 3% av 
befolkningen i Nepal engelska (Shresta, 2007), och Sandys (2005) skriver att det i Asien finns 
över 2100 andra språk, att endast 20% av befolkningen besitter engelskakunskaper, samt att 
majoriteten av de som ej kan engelska är kvinnor. Även Potnis (2015) diskuterar problematiken 
kring att majoriteten av Indiens befolkning inte behärskar engelska och därför har svårigheter att 
använda ICT.  

6.1.8. Brist på politisk makt 

Med brist på politisk makt som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på avsaknad 
av kvinnlig representation inom regerings- och myndighetsorgan, att kvinnor på andra sätt 
exkluderas från beslutsfattande rörande ICT, samt att besluten som tas utformas med lite eller 
ingen hänsyn till kvinnor.  

Gurumurthy (2004) slår fast att trots viss brist på data är kvinnor klart underrepresenterade 
inom politiska organ som arbetar med ICT. Man kan även se ett bristande kvinnligt deltagande i 
styrelser och företagsledningar inom IT-sektorn och beslutsfattande organisationer. 

Vodanovich (2010) diskuterar kvinnor användande av ICT i Förenade Arabemiraten och menar 
att teknologin skapas och formas i mansdominerade miljöer där man inte tar hänsyn till kvinnors 
behov. ICT regleras av beslutsfattare där majoriteten består av män och detta är speciellt 
framträdande i muslimska samhällen där kvinnor tenderar att ha väldigt lite spelrum på den 
politiska arenan.  

Ett annat exempel på när kvinnor har mindre makt politiskt är i Nepal. Shresta (2011) beskriver 
det Nepalesiska myndighetsorganet, The National Information Technology Centre (NITC), med 
uppgift att implementera ICT-policyer, där det saknas kvinnor på beslutsfattande positioner. 
High Level Commission for Information technology (HLCIT) har som uppgift att granska 
nationella ICT-policyer och ge direktiv till regeringen, även inom denna institution saknas 
kvinnligt politiskt inflytande då kvinnorna enbart besitter assisterande roller. 

6.1.9. Brist på relevant innehåll 

Med brist på relevant innehåll som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på en 
avsaknad av information på internet riktat till kvinnor som fyller deras behov och motsvarar 
deras intressen.  

Best (2007) nämner brist på relevant innehåll som en av anledningarna till att kvinnor inte 
använder ICT och att applikationer oftast bara designas efter mäns behov. 2010 visade GMMP 
(Global Media Monitoring Project) statistik på att endast 12% av världens nyhetsrapportering var 
riktade till kvinnor. Samma rapport staterade att strax under hälften av samtliga nyheter 
förstärkte könsstereotyper medan endast 6% utmanade dem. Man måste ta hänsyn till att 

 
 



kvinnor troligtvis inte kommer bli mer motiverade att använda ICT för att söka information online 
ifall innehållet ändå inte är överensstämmer med efterfrågan (Antonio, 2014).  

Patil (2009) staterar att en konkret utmaning i att använda ICT för att öka kvinnors makt och 
inflytande över sina egna liv i utvecklingsländer är att faktiskt utveckla innehåll som talar till 
dessa kvinnor och fyller deras informationsbehov. Antonio (2014) menar i samma anda att 
bristen på relevant och riktat innehåll på internet för kvinnor en direkt konsekvens av att kvinnor 
ej inkluderas inom ICT-sektorn som utvecklare eller på annat sätt. 

6.1.10. Skepticism/Ovilja 

Med skepticism/ovilja som ett hinder för kvinnors användning av ICT syftar vi på allt ifrån en 
slags aversion och rent utav rädsla för teknologin i fråga, känslan av att man ej har något behov 
av ICT, till mer utav ett bristande självförtroende i bruket av ICT. 

Potnis (2011) beskriver olika barriärer för kvinnors användande av ICT och tar upp bristen på 
upplevd självförmåga som en anledning till att kvinnor väljer att inte använda ICT. Antonio 
(2014) för resonemanget vidare och pekar på tydliga bevis för att även i utvecklingsländer med 
god tillgång till ICT så tenderar kvinnor fortfarande att inte använda det lika mycket som män. 
Detta grundar sig på uppfattningen att det inte finns några fördelar med exempelvis 
internetanvändning för kvinnor. På samma sätt beskriver Shresta (2007) att många kvinnor i 
Nepal också uppvisar skepticism och ovilja att använda ICT. 

I en studie utförd i södra Indien undersökte man kvinnors användande av internet-kiosker på 
landsbygden. De flesta som deltog var frekventa besökare men den del av kvinnorna som mer 
sällan använde kiosken beskrev brist på intresse som en av anledningarna till varför (Best, 
2007). Många kvinnor känner inte att de har den teknologiska kunnigheten som krävs för att 
bruka ICT på ett bra sätt. Gillwald (2010) menar på att ifall dessa kvinnor samtidigt har dåligt 
självförtroende så blir de skeptiska till att ens försöka lära sig.  

6.2. Kvalitativ resultatanalys 
Nedan följer en analys av de intervjuer vi utfört. Vi har tittat efter likheter, skillnader, avvikande 
mönster och annat som går att härleda till vårt ramverk. Varje underrubrik representerar ett 
koncept från ramverket och innehåller en sammanfattande analys över respondenternas svar i 
intervjuerna. Då vi utfört en kvalitativ undersökning och vikten ligger på respondenternas 
upplevelser snarare än att få fram statistisk fakta, ger vi både en övergripande bild av svaren 
blandat med målande exempel och citat.  

(Se metodavsnittet för beskrivning av förkortningar, exempelvis: BM1). 

6.2.1. Exkludering från utbildning 

De flesta av respondenterna ansåg inte exkludering från utbildning som ett hinder för kvinnors 
användande av ICT. En sammanslagen bild av den information som framkom under alla 
intervjuer är att både Bangladesh och Rwanda tidigare varit länder med bristfällig undervisning 
gällande flickor och pojkar men att situationen nu är annorlunda. Frågan om jämställd utbildning 
är snarare en generationsfråga, då skolplikt och gratis utbildning på grundnivå nu är ett 
obligatoriskt inslag.  

Den samlade upplevelsen från respondenterna är att man har samma förutsättningar att tillgå 

 
 



grundskoleutbildning men att gapet mellan kvinnor och män ofta blir större på högre studienivå 
där det kvinnliga deltagandet är sjunker. En anledning till detta, föreslår BM1, kan vara att 
kvinnor från landsbygden ofta ensamma måste flytta till större städer för att gå på universitet. 
Detta är enligt hans mening svårare för en ung kvinna än en ung man, vilket leder till att många 
kvinnor väljer att inte fortsätta sina  studier.  

Resp: Up to college education is free for women in urban areas, but higher i think 
most women stop there. Only ambitious women continue the next step, and move 
into the town. It’s a problem, family don’t want the girl women go to city alone. There 
is also a problem transportation, not possible to go on train and bus single.  

Int: Can men travel single into the town? 

Resp: Yes men can do that. Go and stay single. But woman is no. Not possible. 

RK2 berättar att tidigare när undervisningen var kostnadsbelagd var det vanligt att investera i 
sina söners skolgång medan döttrarna fick vara hemma. Då flickorna ofta blev bortgifta till andra 
familjer ansåg man det mer gynnsamt att prioritera deras kunskap inom hushållsgöromål som 
matlagning och barnomsorg. Att prioritera pojkars skolgång framför flickors upplever vi som en 
del av en traditionell, social norm och även om RK2 menar att detta inte längre är ett problem i 
Rwanda är det rimligt att anta att strukturer av detta slag fortfarande kan påverka, exempelvis 
kvinnors val att välja bort utbildning på högre nivå .  

Ett problem som tagits upp av flera respondenter är att det finns en mental inställning om att 
vissa yrkesområden och skolämnen lämpar sig bättre för kvinnor, andra bättre för män. Vissa av 
respondenterna tog upp matematik, ingenjörsyrken och ICT som några exempel på ämnen som 
anses “manliga” och att vissa kvinnor därför väljer att inte studera dem. RK2 pratar både om just 
detta samt det minskade antalet kvinnor på universitetsnivå: 

So the problems come as they go up, because the number then starts decreasing 
and then another thing is that on university level you start seeing that women, or 
girls, females tend to go in some specific areas, not in things like mathematics, 
computing. Those subjects are labeled as men things, or in the past. 

RK1s upplevelse återkopplar till mentaliteten om hur vissa yrken är socialt könsbestämda, och 
kvinnors låga deltagande i akademisk utbildning inom ICT är ett indirekt resultat av detta: 

The mindset is due to our culture, women think like ICT is for boys. In my country, 
there is activities for women, activities for men, our culture says that women do not 
have to do such activities, and ICT is like engineering. [...] Most of the time it’s 
related to men activity. And women feel like nonono i don’t want to go to this thing.  

Alla respondenterna från Rwanda bekräftade att många initiativ tas på regeringsnivå för att 
minska klyftan mellan män och kvinnor i samhället. Man jobbar aktivt för att få in fler kvinnor 
inom ICT-områden och viss kvotering och/eller underlättning sker inom utbildning. En av 
respondenterna berättade om ett regeringsprojekt där man ger grundskoleelever tillgång till 
datorer för att främja deras ICT-kunskap i ett tidigt skede.  

Härmed kan man uttolka att kvinnor i Bangladesh och Rwanda rent praktiskt inte hindras från att 

 
 



utbilda sig inom till exempel ICT, utan faktiskt uppmuntras till detta. Problemet, menar vi, ligger 
istället i de samhälleliga uppfattningarna om vad som passar sig för kvinnor. Exkludering från 
utbildning blir därför inte ett direkt hinder för deras bruk av ICT utan är ett utfall av en 
grundläggande barriär av sociala normer rörande vad kvinnor ska och inte ska göra. 

6.2.2. Begränsad fritid 

I våra intervjuer fanns den unisona uppfattningen att kvinnor har betydligt större ansvar i 
hushållet med sådant som barnuppfostran, städning och köksarbete. Detta är något som 
begränsar deras fritid och därmed möjligheten att bruka ICT.  

RK1 pratar om hur det finns en idé att männen ska försörja familjen och att hushållssysslorna 
därmed faller på kvinnorna. I detta, påpekar flera respondenter, glöms det bort att kvinnorna 
ofta också har ett arbete utanför hemmet och trots det förväntas utföra hushållssysslorna utan 
hjälp från männen. Både RK1 och BK1 ger målande exempel på hur männen när de kommer 
hem kan sätta sig ned, äta mat, och spendera tid framför tv eller dator. Kvinnorna förväntas laga 
mat, städa och ta hand om eventuella barn. 

BM2 exemplifierar att detta även märks utanför hemmet; att man på ett shoppingcenter kommer 
upptäcka att majoriteten av personerna där är män. BM2 problematiserar dock detta vidare och 
säger: 

It is socially dominated understanding that female women [sic.] shall be at home, 
and male should go out. And looking at this thing, we should not quickly jump at 
conclusion that freedom is not there. It's not straightforward, it's deeply complicated. 
You have to go deep into the root of the tree. I mean, the mindset. 

BM2 upplever alltså att verkligheten är att kvinnor inte rör sig i samhället på samma sätt som 
män, men att anledningen inte måste vara att de inte är fria att göra det. BM2 pekar på ett 
tankesätt som begränsar kvinnorna snarare än ett faktiskt förbud och ger ett exempel med sin 
egen mamma: 

Even if I give you the freedom, an adult women, but they might not go out. Like my 
mom, last time I went to Bangladesh, I went to take her to the shopping mall, and 
she didn’t go. I said you can choose your own one, I can take you, and she didn't go. 
[...] I wanted to take her to the shopping mall, pick up whatever she wanted. But she 
didn’t go. It means that, I gave her the freedom, all the things, but the mindset didn't 
allow her to go. This is important thing, this kind of mindset, most of the adult, older 
women, they all have this. 

En intressant aspekt är alltså att kvinnors begränsade fritid i sig kanske inte är det som hindrar 
dem att använda ICT, utan snarare den sociala struktur som ursprungligen begränsar deras 
fritid. Att kvinnor ges möjlighet att röra sig fritt i shoppingcenter, eller att bruka ICT, behöver inte 
innebära att de faktiskt kommer att göra det, då dessa två begränsningar kan ses som grenar 
på samma trädstam - en grundläggande övertygelse om att vissa saker helt enkelt inte är 
menade för kvinnor. 

Detta är också någonting som RM2 pratar om, då hans upplevelse är att även kvinnor utan 
egna barn och hushåll förväntas begränsa tiden de spenderar utanför hemmet: 

 
 



[As] I see it today when they are still attached to these cultural things that like – don't 
go outside and spend all your time browsing internet, people will see you as 
someone who is not loyal and even boys will not try to date you. Sometimes saying 
in our culture some people believe that a woman, good woman, she is the one who 
takes care of home, not spend her time outside. This is how we believe, and girls 
they don't want to take this risk, if they see themselves they're out long during - 
outside long time and then they are at home, people will not – we take them as not 
serious. 

RM2 påpekar vidare att detta inte bara gäller tid spenderad på internetkaféer utan alla former 
fritidsaktiviteter utanför hemmet, exempelvis att besöka biografer eller bibliotek.  

Just barriären “Begränsad fritid” var det absolut mest frekvent bekräftade konceptet i ramverket. 
Samtliga respondenter sa uttryckligen att kvinnor “inte har tid” att bruka ICT på grund av deras 
stora hushållsansvar.  

6.2.3. Sociala normer i förmån för män 

Sociala normer nämns flertalet gånger i intervjuerna som det egentliga problemet till varför 
kvinnor är begränsade i det vanliga livet. Sociala normer uttrycks även vara en anledning till 
varför kvinnor inte använder ICT i samma utsträckning som män. Många av respondenterna 
hade funderingar kring hur traditioner och kulturer bidrar till den digitala klyftan i förmån för män. 

De flesta av kvinnorna och hälften av männen upplever att det finns sociala normer som 
begränsar kvinnor i sitt användande av ICT. Ett exempel på det är RM2 som ger en förklaring till 
varför kvinnor är underrepresenterade på internetkaféer: 

If you are a girl and every day you spend all your time out in cyber café, according to 
our culture, browsing, browsing some, even boys, will see you as someone who is… 
not loyal in a way. 

Han fortsätter: 

They don't want to see their girls out during the evening because they say when you 
are out you will somehow in culture they take you as prostitute. 

Respondenten menar att det inte alltid är en fråga om säkerhet när det kommer till varför 
kvinnor i Rwanda inte vistas ute om kvällen, utan att det snarare handlar om sociala normer, att 
de kan ses som prostituerade om de är ute efter mörkrets inbrott. RM2 upplever att det finns 
många möjligheter för kvinnor i Rwanda idag, men att attityder hindrar kvinnorna från att ta 
tillvara på dessa möjligheter. 

Några respondenter fastslår att det inte finns några sociala strukturer som begränsar kvinnor. 
Ett exempel är RM1: 

I can not see some social constraints or norms which can hinder women not to use 
ICT. 

Men vidare berättar samma respondent flertalet gånger om att kvinnor inte bör bete sig på ett 
visst sätt samt att kvinnor i hans hemland förväntas att ensamma sköta hushållet utöver sitt 

 
 



vanliga jobb. Dessa “regler” eller uppmaningar han berättar om upplever vi som författare 
egentligen är bakomliggande sociala normer, traditionella tankar och idéer om hur kvinnor bör 
vara och uppföra sig. Respondenten pratar om dessa fenomen, men har kanske inte gjort 
kopplingen till att det kan ses som sociala normer. Vi kan inte avgöra om vi ställt frågan konstigt, 
om vi har missförstått varandra eller om han helt sonika inte betraktar det som sociala normer.  

De respondenter som upprepade gånger poängterar att mycket i deras länder handlar om “the 
mindset” ger exempel på att folk kan tro dåliga saker om tjejer som har en mobil, att ICT är en 
aktivitet som tillhör männen, att döttrarna gör som mammorna och tar hand om hushållet samt 
att det är opassande att lägga upp bilder på sig själv på internet som tjej. RK1 beskriver under 
intervjun hur det stora problemet är kulturen och mentaliteten: 

No no, some families are trying to change. Yeah. Especially civilized, educated, 
yeah they are trying to change. For example, in my home and my neighbourhood, 
most people don’t think like that. If kids need a cellphone, a girl may hold one, a boy 
may hold one, no problem. But the main problem behind that is that I told you 
before, it’s the culture and mentality, they think no no no women they are not 
mature, they don't know how to handle the phone, maybe boys will call them, and 
they think like that. Boys are mature, they know have to handle everything. 

BK1 ger ett exempel på hur sociala normer kan påverka tjejers användande av ICT.  

Ibland har dom har lite gräns för tjejer, man kan inte sätta den foto för då killar 
kommenterar och sådär, det är inte bra. Dom har inte helt fritt i Bangladesh.” 

Respondenterna verkar vara överens om att de flesta begränsningar för kvinnor kan härledas till 
sociala normer vilket vi författare håller med om och ser som en röd tråd som genomsyrar hela 
den kvalitativa delen av vår studie.  

6.2.4. Ekonomiska begränsningar 

En tydlig problematik rörande ekonomiska begränsningar framkom i samtliga av intervjuerna, 
nämligen att teknologi är dyrt och att majoriteten av befolkningen i utvecklingsländer som 
Bangladesh och Rwanda kanske inte alltid har möjlighet att använda ICT på grund av 
ekonomiska förutsättningar. Majoriteten av respondenterna menade dock att ekonomiska 
begränsningar inte specifikt är ett hinder enbart för kvinnor utan ett generellt skäl som kan 
påverka användningen av ICT.  

BM2 ansåg att ekonomiska begränsningar är något som påverkar kvinnor då det ofta är 
mannens ansvar att betala för teknologi och/eller abonnemang. Han upplever att män oftare har 
telefoner än kvinnor och att det beror på ekonomiska skäl, inte andra begränsningar. BM1 var 
av samma inställning. RK2 berättade att datorer, bredbandsuppkoppling och även eventuella 
avgifter för internetkaféer kan vara väldigt kostsamt och är ännu dyrare på landsbygden jämfört 
med i städerna:  

When you look at how they have access it might depend on the ability to afford 
them, for example have the means to buy a computer, to have internet access, 
because these are very expensive. 

 
 



Hon fortsätter och förklarar: 

When you go in the rural areas – First of all, the cyber cafes would be few, it would 
require your time and cost of access would be high. And these are people who don’t 
have a lot of resources so all these things are connected, but now the cyber cafes is 
a few, but the tele centers are free, but of course you might find that boys go there 
more. 

RK1 och BK2 upplevde inga ekonomiska skillnader mellan män och kvinnor i fråga om lön men 
RK1 uttryckte att det fanns vissa andra ekonomiska begränsningar som drabbar kvinnor 
hårdare än män. Hon ger själv inga konkreta exempel på detta, men RM2 bidrar i sin intervju 
med en beskrivande bild: 

Yes, somehow for girls even to own a mobile phone, if I'm a boy I can ask my friend 
can he rent me money I can buy one, but for a girl if you have a phone your parents 
will be angry. You will have to explain where did you get that phone from, they think 
you got it from a guy. This is – she can not get it from somewhere other than her 
own family if they are not able to buy it for her. For us [men] you can get it from any 
source. No, I think there will not be so many questions ‘Where did you…’ At least 
they can think you robbed it from someone, but for girls they think she get it from a 
guy who is trying to - yeah. It's not even possible, not allowed in a way for a girl to, 
who is not working, to see her owning a good phone. Even if you see her you ask 
yourself where did she get that. This is also a challenge for them, they're not free to 
get these devices as they want from anyone else, they need to get them from their 
parents or even from someone else the parents need to know. But for us boys 
somehow – you can even say ‘I worked, I got a small job then I bought it’ but for a 
girl to explain to the parent is not easy. 

RM2 pratar alltså om en ekonomisk skillnad mellan män och kvinnor i koppling till frihet snarare 
än tillgången till pengar. Män har lättare att ta ett jobb och tjäna ihop till en dator, eller låna 
pengar för att kunna köpa en. För kvinnor skulle en nyinköpt dator kräva följdfrågor och 
misstänksamhet om var hon fått tag på den, vem som köpt den till henne och så vidare. Han 
menar på att det enda sättet för en kvinna att få tillgång till en mobiltelefon är genom 
föräldrarnas samtycke, vilket inte är samma för en man.  

Med andra ord ser vi återigen ett mönster av hur konceptet “Ekonomiska begränsningar” i sig 
inte är hindret utan grundas på de sociala normerna rörande kvinnor i samhället. Den 
genomgående upplevelsen i våra intervjuer är att männen besitter en högre ekonomisk makt än 
kvinnor vilket påverkar många vardagsaspekter, inte minst användandet av ICT.  

6.2.5. Institutionella begränsningar 

Majoriteten av alla respondenter berättade att det inte finns formella begränsningar som hindrar 
kvinnor från att besöka exempelvis internetkaféer, utan det handlar helt och hållet om sociala 
normer. Det är ingen tvekan om att det finns både möjlighet att ta sig dit och bruka de tjänster 
som finns men att andra barriärer är det som i huvudsak begränsar.  

Alla respondenter från Bangladesh tog upp säkerhetsaspekter som ett hinder. Problematiken 
kring att en kvinna inte kan röra sig fritt efter mörkrets inbrott, eller i vissa fall inte bör besöka 
internetkaféer alls utan manligt sällskap påverkar mycket. Internetkaféer beskrivs av 

 
 



respondenterna som en “manlig” och “grabbig” plats där majoriteten av besökarna är män. Den 
ömsesidiga uppfattningen var att man som kvinna inte bör gå till internetkaféer ensamma på 
grund av säkerhetsskäl, särskilt på kvällstid. BM2 berättar att för honom är det inget problem att 
exempelvis cykla på kvällen men för en kvinna är det inte lika självklart. BK2 berättar att män 
använder internetkaféer mycket medan kvinnor begränsas på grund av säkerheten: 

Men uses it much. More than women, because there is a question of our safety, 
safely, safe places. You know um... There is no problem, maybe in day but 
obviously they don’t want to use it at night, um outside of the house. 

Respondenterna från Rwanda tyckte inte att säkerhetsaspekterna var ett lika stort hinder. Enligt 
dem rörde det sig snarare om sociala normer som säger att kvinnor inte bör spendera tid på 
bland annat internetkaféer då det anses vara platser för män. RK1s upplevelse var att det är 
acceptabelt att gå dit en kort stund, ladda ner en fil, skicka ett mail etcetera men det var inte 
aktuellt för kvinnor att hänga där för socialt umgänge eller nöjen på samma sätt som männen 
gjorde. RK2 uttrycker liknande erfarenheter men pratar även om de bakomliggande strukturerna 
som grunden till detta:  

Because I knew how to go to a cyber café and, I would not say that it was a 
limitation but again, when you look at these things of like – How could a woman go 
and sit in a cyber café – Women are supposed to being home, doing this. [...] That 
no one is going to prevent you from going there but you might rather prevent 
yourself from going there because there is something connected to how you are 
raised and how the society is. That’s not a place for women to go, you rather go 
home and do something else. 

I samma riktning tar RM2 upp problemet med att kvinnor inte kan röra sig lika fritt utan tillstånd 
och att det inte anses passande för en kvinna att spendera sin fritid på samma sätt som män: 

And also they are not allowed as we boys, a boy can leave home like at 2 pm go to 
cyber café, browse as he wants but for girls sometimes they need permission. They 
need permission, yes. For boys are free, can move anytime. 

Även gällande institutionella begränsningar, oavsett som det rör sig om en säkerhetsfråga eller 
påverkan från omgivningen, så ligger hindret för kvinnors användande av internetkaféer och 
liknande alltså inte i praktiska aspekter. Vi utläser av respondenternas upplevelser att det 
snarare handlar om en djupt rotad övertygelse om att kvinnor helst inte ska spendera tid på 
dessa institutioner.  

6.2.6. Låg eller ingen läskunnighet 

Att ha begränsad läskunnighet hör ihop med exkludering från utbildning samt bristande 
engelska språkkunskaper. Vi tolkar det som självklart att om barn går i skolan blir de per 
automatik läskunniga. 

Några respondenter menade att läskunnighet är ett problem för den äldre generationen. BK1 
nämnde att hon trodde att fler män än kvinnor kan läsa på grund av att kvinnor inte fick 
utbildning på samma sätt som flickor får idag. Respondenterna förklarar att de flesta av dagens 
barn och ungdomar i Rwanda och Bangladesh går i skolan och får lära sig läsa och skriva, vilket 

 
 



gör att läskunnigheten är väldigt hög. Respondenterna upplever alltså att låg eller ingen 
läskunnighet snarare är ett generationsproblem än en fråga om kön. RM2 pratar om hur 
utbildning är garanterat för barn idag: 

For young teenagers this generation today I can say that we have – now we have 
what we call education for all. I think everyone now every child is supposed to be at 
school, this is how the policy is today. Now days I can say that everyone is this 
school opportunity but for the old generations as I am we have still some people 
who are illiterate but for this generation, this new generation the policy of Rwanda 
goes to school. 

RK2s upplevelse är densamma men hon håller dessutom ett fokus på att just fler flickor går i 
skolan nu än tidigare: 

It might have been the case in the past, because again, as we are talking about 
education in general, literacy is a key thing. If you don’t know how to read and write 
– But it’s also the IT literacy [...] Primary school is a lot about reading and writing but 
when they start in secondary school that’s when they start seeing computers – That 
will also increase the chances I would say, all the kids having access from an early 
age. [...]  Yeah, it’s more of a generation thing because we have both boys and girls 
at school. Actually if you look at numbers we have more girls in primary school, just 
because of the population and there are more girls compared to boys. 

Något som alltså tydligt framgår i vår analys av barriären är att det tycks ha skett en skiftning 
gällande läskunnighet som ett resultat av stor satsning på utbildning för den yngre generationen 
i Bangladesh och Rwanda. Tillgång till utbildning och därigenom möjligheten att lära sig läsa 
och skriva är nyckelkomponenter för att överhuvudtaget kunna använda ICT som är väldigt 
textbaserat. När gapet mellan pojkar och flickor minskar i studierelaterade sammanhang tänker 
vi att flickors och kvinnors chanser att använda ICT därmed ökar. Vi vill påstå att barriären “Låg 
eller ingen läskunnighet” tack vare denna skiftning inte kommer vara ett hinder för kvinnors bruk 
av ICT i framtiden, men att den samtidigt kan vara grunden till en ny digital klyfta kopplad till 
ålder. Med det menar vi att den äldre generationen kvinnor fortfarande hindras i sitt bruk av ICT 
av låg eller ingen läskunnighet, men att barriären har eliminerats för den yngre generationen 
flickor.  

I några intervjuer frågade vi inte rätt ut om deras uppfattningar om just läskunnighet, men 
pratade istället mycket om utbildningssituationen i respektive land. Läser man lite mellan 
raderna kan man urskilja att även de respondenterna menar på att det är en skillnad mellan 
generationerna och att det troligtvis blir annorlunda statistik i läskunnighet när den yngre 
befolkningen vuxit upp.  

6.2.7. Engelska språkkunskaper  

I direkt koppling till barriärerna om läskunnighet och om utbildning så menar både 
respondenterna från Rwanda och Bangladesh att bristande engelska språkkunskaper snarare 
är en generationsfråga än en genusfråga. RK2 säger:  

The language I wouldn’t say there is a big difference, it’s about the technology 
elements like electronics associated with men. When it comes to languages it’s not 

 
 



an issue and then again they are all exposed to the languages at the same age 
when they are little. I don’t think there is a difference in terms of learning english. 

Den samlade uppfattningen var att engelskakunskaperna inte skiljde sig åt mellan män och 
kvinnor generellt sett utan snarare berodde på ålder. Den äldre generationen behärskar inte 
engelska lika bra som den yngre då engelskundervisning tidigare inte var en del i utbildningen, 
samt att utbildning ej var garanterat såsom för barnen idag. RK1 tyckte dock att män kan ha 
större möjligheter att lära sig engelska eftersom de är ute mer, har mer makt över sin fritid, 
möjligheter att läsa och se på film, jämfört med kvinnor. RM1 menade också att eftersom män 
oftare utbildar sig på högre nivå kan det också bidra till att de får bättre engelskakunskaper i 
jämförelse med kvinnor.  

6.2.8. Brist på politisk makt 

I två av intervjuerna togs inte konceptet “Brist på politisk makt” upp konkret, men hos resterande 
respondenter finns en genomgående upplevelse att en bristande politisk makt för kvinnor ej 
skulle vara ett problem och inte heller ett direkt hinder för kvinnors användande av ICT. Några 
respondenter från Bangladesh nämner att deras premiärminister är kvinna och respondenterna 
från Rwanda berättar om den övervägande delen kvinnor i parlamentet och om regeringens 
ständiga arbete för att minska klyftorna mellan könen.  

De pratar även om initiativ för att specifikt öka kvinnors användning av ICT, inkvotering på 
utbildningar och så vidare. Vissa av respondenterna uttryckte dock en skepticism gentemot 
utformningen på insatserna, och något av en ifrågasättande ställning angående grunden till att 
insatserna görs. BM2 säger: 

These kind of initiatives I think that not to that level to reduce gender gap, that it’s 
still a gap that exists. Even though they are getting a lot of funds from European 
Union and some other donor agencies and most of them they stress them to focus 
on women and this is the only area that they can feel okay, since they can not funds 
from them - so I should focus on - But this is an assumption, this is all you can look 
at, to that extent, why those kind of initiatives are taking place at focusing at the 
women. 

Vi tolkar BM2s redogörelse som att initiativ för att minska den digitala klyftan mellan könen 
utförs mycket bara för att det ges bistånd för just denna typ av insatser, och att insatserna görs i 
avsaknad av insikt i problemområdet och därmed blir bristfälliga. RM2 uttrycker en väldigt 
liknande inställning:  

They decide now we have to train women, it's not something which has a plan, we 
move from this to this, we need this kind of long term plan for achieving this. Boys 
and girls at least will try to reduce this gap but the plans we have now I see them as 
not long term they are these occasions where people can sit say ‘uh we hear people 
are talking about ICT and gender gaps’ they start organizing these ad hocs, they 
don't have a clear strategy for long term. 

Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att “Brist på politisk makt” inte är ett hinder för kvinnors 
användande av ICT i Bangladesh och Rwanda. 

 
 



6.2.9. Brist på relevant innehåll 

I frågan om bristande relevant/riktat innehåll för kvinnor på internet påverkar deras 
ICT-användande blev svaret från alla tillfrågade respondenter ett tydligt nej. De upplevde ingen 
avsaknad av innehåll på webben riktat till kvinnor. RM2 tyckte att det finns innehåll både för 
män och kvinnor, vilket de flesta höll med om.  

RK2 pratade mycket om att det handlar om kännedom, snarare än en faktiskt brist: 

I think that there is a content, the content that is a available, it’s about awareness, 
you know. There is more or less of everything on the internet when you talk in terms 
of information, it’s about awareness and the studying where is the information? 
Where can I get access to it? Stuff like that. But I believe that the more time you 
spend on internet for example, the more you get to be aware of what’s happening 
and have access so if you spend less time you kind of, the little time you spend 
compared to one who is spending more time, makes you um - makes you loose on 
what’s happening.  

Problemet ligger alltså enligt RK2 inte i att information ej finns, utan i att kvinnor många gånger 
inte känner till hur man får tag på den eller ens vet att den existerar. Hon menar att ointresse 
ofta hänger ihop med brist på erfarenhet och/eller förutfattade meningar om att det inte skulle 
finnas relevant innehåll för kvinnor på Internet. 

6.2.10. Skepticism/Ovilja till ICT 

Vissa av respondenterna upplever att kvinnor överlag är skeptiska gentemot ICT. De går vidare 
med att säga att detta är direkt kopplat till de sociala normerna gällande att kvinnor kanske inte 
bör visa intresse, inte har eller bör lägga sin tid på det. RK1 menar att det finns vissa aktiviteter 
som samhället anser inte lämpar sig för kvinnor och att ICT i regel tillhör en av de sakerna. RK2 
pratar om att ICT ofta kommer i andra hand, då kvinnor anser att de har bättre saker för sig som 
de tvingas prioritera istället. Hon påpekar även att en typ av skepticism härstammar från 
könsroller, exempelvis att vissa yrken och områden inte är “menade” för kvinnor, vilket också 
kan styra vad man är intresserad av.  

BK1 är av uppfattningen att kvinnor kan vara skeptiska till att lära sig använda ICT på 
serviceställen med manlig personal. Hon säger dock att ställen med kvinnlig IT-support blir fler 
och att det då är större chans att kvinnorna går dit för att lära sig.  

RM2s upplevelse är att det finns många initiativ för att öka kvinnors användande av ICT men att 
intresset hos kvinnor är lågt. Han menar att de inte har lust att använda internet och inte är lika 
motiverade som män. Han härleder detta till sociala strukturer och kulturella normer som finns i 
samhället där kvinnor inte förväntas använda ICT. BM2 uttrycker en liknande tanke rörande 
kvinnors intresse och bruk av internetkaféer:  

I don’t think that these cyber cafes is very much accessed by women. I mean, 
facilities are there, but women are less reluctant to go there. Less interested to go 
there. Probably the security could be an issue. Need could be one of the issues, 
‘why should i go there’. [...] I have more interest to access and use internet, because 
a lot of my friends they do use Internet, need for communication is and could be one 
of the reasons. This is called ‘externally effects’. If you have the facebook, then i will 

 
 



use the facebook. Because my friends do use facebook, and if i don’t use it i will feel 
disconnected. Ok. And probably women, they don’t have this sense of 
communication. Need for communicatio 

Även här upplever vi författare att barriären delvis genomsyras av sociala normer. Mycket av 
skepticismen kommer ur uppfattningen att kvinnor “inte borde”. Precis som RK2 beskriver kan 
det vara svårt att finna intresse när könsstereotypa samhällsstrukturer ständigt motsätter sig ett 
kvinnligt deltagande. Det kan säkert konstateras att skepticism mot ICT existerar hos kvinnor i 
utvecklingsländer men det är viktigt att ställa frågan “Varför?”.  

7. Diskussion  
Målet med vår studie var att ta reda på vilka hinder som begränsar kvinnors användande av ICT 
i utvecklingsländer genom att jämföra tidigare forskning med erfarenheterna från våra 
respondenter. Det vi kunnat utläsa av våra resultat är att den grundläggande orsaken till att 
kvinnor inte använder ICT bottnar i en mentalitet rörande sociala normer och könsroller.  

Med slagkraft i vår kvalitativa undersökning och genomgående i den tidigare forskningen 
framgår en begränsad fritid och ett stort hushållsansvar som ett direkt hinder för kvinnors 
användning av ICT i utvecklingsländer. Shrestas (2007) bild av kvinnornas situation i Nepal går i 
direkt samklang med flera av respondenternas upplevelser av det irrationella i att kvinnor i 
utvecklingsländer idag inte bara på egen hand ska ta hand om familj och hushåll utan numera 
också förväntas generera inkomst genom ett arbete utanför hemmet. Detta resulterar självklart i 
väldigt lite tid och energi att lägga på att lära sig och att bruka ICT, trots att det på många ställen 
- likt Bangladesh och Rwanda - tycks finnas en direkt tillgång, om inte i form av internetkaféer 
och andra institutioner så rent utav i mobiltelefoner och datorer i det egna hemmet. Denna 
skeva fördelning av bördan mellan könen tänker vi rotar sig i traditionella tankemönster som 
trots att utvecklingen gått framåt genomsyrar hela den sociala kontext vi närmar oss när vi talar 
om ICT i utvecklingsländer.  

Angående möjligheten att besöka internetkaféer och andra ICT-institutioner så framgår 
mobiliteten och säkerhetsaspekten som faktiska hinder enligt litteraturen. Balahrishna (2002) 
och Chib (2011) tar upp kvinnors begränsade rörelsefrihet och möjlighet att transportera sig till 
institutionerna i kombination med säkerheten som ett skäl, men ser man till svaren från våra 
intervjuer uppstår en motsättning. Respondenterna upplevde inte att praktiska begränsningar 
såsom mobilitet var det huvudsakliga hindret, även om säkerhetsaspekten spelar in. Istället 
uttrycker dem att mentaliteten om att kvinnor inte bör vistas på “manliga” platser är den faktiska 
barriären. En av kvinnorna från Rwanda beskrev under intervjun att om en kvinna vill besöka ett 
internetkafé är det ingen som kommer att hindra henne, men att det finns andra skäl i koppling 
till samhällsstrukturer och uppfostran som gör att hon själv väljer att inte gå dit.  

Dessa tankemönster framgår i koppling till kvinnornas begränsade fritid även i de fall som 
kvinnan i fråga inte har ansvar över ett hushåll eller har ett arbete. Detta inte minst i den 
målande bild en av våra respondenter från Rwanda ger när han talar om hur en kvinna kommer 
betraktas som “not loyal in a way” om hon spenderar stor del av sin tid på internetkafféer. 
Resonemanget är heller inte endast i direkt koppling till ICT utan samma åsikter och värderingar 
skulle läggas i en kvinnas beteende om hon spenderade samma mängd av tid på en biograf 
eller ett bibliotek.  

 
 



På liknande sätt kan vi se att ekonomiska begränsningar för kvinnors användande av ICT också 
är väldigt komplexa. Inte bara som Antonio (2014) skriver att ICT i utvecklingsländer är väldigt 
dyrt i sig, utan att det även finns en ekonomisk obalans mellan könen som visar sig på flera sätt. 
Hafkin (2007) skriver om hur männen oftast har kontroll över de ekonomiska tillgångarna i ett 
hushåll och en av de manliga respondenterna från Rwanda beskriver hur männens ekonomiska 
frihet tar sig uttryck i att de överhuvudtaget inte behöver rättfärdiga sina ekonomiska val, 
exempelvis köp av en dator.  

Våra respondenter ansåg inte att exkludering från utbildning var ett problem för kvinnors 
användande av ICT i deras länder, men flera av dem berättade att det varit eller är ett problem 
för äldre generationer. När kvinnor i utvecklingsländer inte tar del av utbildning resulterar det 
ofta i att de fastnar i de traditionella könsrollerna och på grund av det inte heller använder eller 
visar intresse för ICT (Antonio, 2014). Eftersom både Rwanda och Bangladesh enligt 
respondenterna numera har obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning kan man se att 
båda länderna försöker motverka könsklyftor inom utbildning.  

Vad vi gissar är i direkt koppling till den skiftning som respondenterna beskriver angående fri 
tillgång till utbildning är att en växling har skett i Bangladesh och Rwanda rörande läskunnighet 
och engelskakunskaper. Både Zainudeen (2010) och Balakrishnan (2002) påvisar ett samband 
mellan låg läskunnighet och dålig kapacitet att bruka ICT. Den tidigare forskningen fastslår 
också bristande engelskakunskaper som ett hinder för kvinnors användning av ICT i 
utvecklingsländer då stora delar av innehållet på webben är på just engelska. 

Något oväntat som alltså framkom under vår kvalitativa analys är att det i Bangladesh och 
Rwanda har uppstått vad vi vill benämna en digital generationsklyfta; den yngre generationer 
har tack vare garanterad utbildning från tidig ålder får helt andra förutsättningar att ta till sig och 
använda ICT än den äldre generationen. Vi anser det rimligt att anta att i länder som tillämpar 
garanterad skolgång på liknande vis kommer samma klyfta att uppstå. Vi vill även poängtera att 
detta inte är någonting som har tagits upp i den tidigare forskningen och därmed blir ett av våra 
konkreta forskningsbidrag. 

Tidigare forskning konstaterar att brist på relevant innehåll kan vara ett problem och en 
anledning till att kvinnor inte använder ICT samt att innehållet på webben främst riktar sig till 
män (Best, 2007). Trots detta var den genomgående upplevelsen hos våra respondenter att en 
brist på relevant innehåll ej var ett hinder för kvinnors användande av ICT. Då mängden 
information på Internet också är så omfattande vill vi föreslå att även om andelen information 
riktad till kvinnor är mindre måste i det inte betyda att kvinnor upplever en brist. En av kvinnorna 
från Rwanda menade att ett påstående om bristande innehåll snarare skulle handlade om en 
brist på kännedom, en slags skepticism grundad i en förutfattad mening om att inget relevant 
finns att hämta på Internet för kvinnor. 

Skepticism är också en tydligt hinder för kvinnors användning av ICT som framkommit i den 
tidigare forskningen och som huvudsakligen också bekräftas av vår kvalitativa undersökning. I 
våra intervjuer menade de flesta respondenterna att oviljan många gånger kommer utav sociala 
normer och könsroller kopplat till ICT; en mentaliteten om vad kvinnor bör och inte bör göra. Om 
samhället helst ser att kvinnor inte ska lägga tid på eller engagera sig i ICT hur kan man då 
förvänta sig att ett intresse ska finnas? När det finns tydliga sociala strukturer i ett samhälle som 
stipulerat det som opassande för kvinnor att bruka ICT är det inte oväntat att en skepticism mot 
ICT hos kvinnor uppstår. 

 
 



Man kan också koppla skepticism till att kvinnor ofta upplever ICT-miljöer, exempelvis 
internetkaféer, som otrygga platser. Problemet här kan istället vara att man har en skeptisk 
attityd till ICT på grund av de givna omständigheterna, inte teknologin i sig. Om kvinnornas 
upplevelse av internetkaféer är att det är en nöjesplats för män där pornografi eller annat 
kränkande innehåll florerar kan det påverka deras allmänna inställning till ICT (Shresta, 2007).  

Vare sig det handlar om en upplevd otrygghet i ICT-miljöer eller en förutfattad mening om att 
inget finns att hämta så tror vi att kvinnornas skepticism gentemot ICT vittnar om en bristande 
implementering. Två av våra respondenter talar konkret om hur ICT-initiativ i Rwanda och 
Bangladesh tycks utföras mer för att det är trendigt och passande i tiden och i en förödande 
avsaknad av förståelse för den samhälleliga kontexten. Tidigare forskning talar även om hur 
ICT-projekt genomförs med långt ifrån tillräcklig genusanalys och därför inte överensstämmer 
med eller fyller kvinnors informationsbehov. 

Sammanfattningsvis vill vi framföra det som vår genomgripande uppfattning att samtliga av de 
barriärer som tidigare forskning fastslår som också styrks av vår kvalitativa undersökning tydligt 
genomsyras av en social mentalitet om kvinnors plats i samhället. De ska ta hand om hushåll 
och familj. De är inte önskade inom alla ICT-miljöer. De kommer i andra hand efter pojkarna i 
ledet för utbildning. De har ingen läskunnighet eller engelskakunskaper. De får inte ansvara 
över pengar. Politiska insatser görs utan hänsyn till deras behov. Deras intressen representeras 
inte på webben. De barriärer som föreslås hindra kvinnor i utvecklingsländer att använda ICT är 
alltså i vår mening inte faktiska barriärer, utan härstammar alla från en social övertygelse om att 
av ICT inte är passande för kvinnor.  

Det är precis den här sociala strukturen som behöver förändras, och man måste vara medveten 
om att det tar tid. Få har uttryckt det så bra som Elnaggar (2008):  

ICT should be promoted within the larger goal of enhancing the capabilities of 
women and empowering them through information and knowledge gain. For this to 
take place, the major issue of cultural transformation must be addressed. The 
process of transformation, where the basic underlying belief system of the individual 
or organization undergoes a fundamental shift, is what will drive the empowerment 
at all levels, whether rural or urban, male or female, macro or micro. [...] This cultural 
transformation is not a quick process, however; ICT tools are the most suitable for 
its acceleration.  

8. Slutsats och bidrag 
Den tidigare forskningen menar att följande hinder finns för kvinnors bruk av ICT i 
utvecklingsländer:  

● Exkludering från utbildning 
● Begränsad fritid 
● Sociala normer i förmån för män  
● Ekonomiska begränsningar 
● Institutionella begränsningar  
● Låg eller ingen läskunnighet 
● Engelska språkkunskaper 
● Brist på politisk makt 

 
 



● Bristande relevant innehåll 
● Skepticism/Ovilja 

Samtliga av dessa barriärer bekräftades i vår kvalitativa studie, förutom brist på politiskt makt 
samt brist på relevant innehåll. Dessa aspekter och deras bortfall i den kvalitativa studien 
reflekteras vidare över i diskussionen. En intressant möjlighet till vidare forskning skulle vara att 
utföra en liknande studie i utvecklingsländer med ett annorlunda politiskt klimat, rent konkret i 
form av mindre representation av kvinnor på höga politiska poster. Den kvalitativa studien 
bestod av åtta intervjuer med kvinnliga och manliga respondenter från utvecklingsländerna 
Bangladesh och Rwanda. Utformning och storlek på den kvalitativa studien samt 
litteraturstudien bidrar med både indikationer och en inblick i individers upplevelser om kvinnors 
hinder att använda ICT i utvecklingsländer, samt en överblick av tidigare forskning på detta 
område.  

Utöver de av tidigare forskning fastslagna barriärer framkom under den kvalitativa studien 
ytterligare en barriär, som vi benämner som en digitalt generationsklyfta. Med det syftar vi på att 
den yngre generationen i utvecklingsländer idag har helt andra förutsättningar att använda och 
förstå ICT än den äldre generationen, vilket är ett resultat av garanterad utbildning. Detta är en 
barriär som den tidigare forskningen inte tar upp. Här ser vi även ett förslag på vidare forskning 
inom ämnet; att utföra en liknande studie i utvecklingsländer som inte tillhandahåller fri 
skolgång.  

Trots bekräftelse i den kvalitativa studien framgår det av vår analys att samtliga av tidigare 
forsknings fastslagna barriärer egentligen kan härledas till barriären om sociala normer i förmån 
för män. Vi menar att problematiken snarare ligger i den tröga processen att förändra dessa 
sociala strukturer, och detta är vad vi menar att fokus i vidare forskning inom området ICT4D 
borde ligga på. 

Ett annat konkret bidrag med vår uppsats är det teoretiska ramverket över ovan nämnda 
barriärer som vår litteraturstudie resulterade i. Detta kan användas av andra forskare som en 
utgångspunkt för vidare och mer omfattande studier av samma slag. 
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10. Bilagor  

10.1. Korsramverk intervjusvar 
 

 

 

O innebär att respondent bekräftat konceptet som en barriär. X innebär att repsondentet 
förnekar konceptet som en barriär. OX innebär att respondenten bekräftat barriären i en kontext 
men inte i en annan, eller inbakat i ett annat koncept. Tom ruta innebär att konceptet ej togs 
upp. 

 
 


