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We should all be feminists

Alle bør vi være feminister!
Fordi som Forfatter Adichie forklarer i sin kraftfull og poetisk ted talk, å være feminister
betyr å være overbevist at kvinner og men bør ha de same rettigheter

Kilder
• We should all be feminists | Chimamanda Ngozi Adichie | TEDxEuston

• https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc
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Every Company is now a 
Software Company

Hver virksomhet driver med teknologi utvikling. 
Dette har Microsoft administrerende director Nadella sagt i 2019 
Dette erfarer jeg hvert år, som professor i software engineering, at mange forkjellige
virksomheter I privat og offentlig sektor, ikke bare bruker men også utvikler programvare
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både likestilling og teknologi er viktig og interseksjonen er verdt å forstå og forbedre. 
Forskning sier at mangelen på mangfold forårsaker ulikheter i produkter, som f.eks. AI
systemer og at dette skaper brukervennlighetsproblemer, tekniske problemer, 
diskriminering, spredning av ulikheter 

Det er avgjørende å understreke at det å ta hensyn til kjønn i teknologi ikke bare er et 
menneskerettighetsspørsmål, men et spørsmål om økonomisk og teknologisk behov. 
Politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på 
alle plan

• UN Goals https://sdgs.un.org/goals
• Course Gender and Diversity in Software Development https://sbs.idi.ntnu.no/tdt10
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ADA 
BALANSE IDUN 
COST Action CA19122 EUGAIN 
Horizon CrAFt
Women Stem Up Erasmus +
ACM WomENcourage 2023 
Norges 50 Fremste Tech-kvinner 

Vi deltar og vi leder flere prosjekter på NTNU, nasjonalt og internasjonalt

1. ADA – 1997 – nå, bidrar til at det uteksamineres flere kvinner fra 
teknologiutdanninger på NTNU som har lav kvinneandel  - 6% - 40% 

2. BALANSE IDUN From PhD to Professor, NFR 2019 – 2022, 1 ME

3. COST Action CA19122 EUGAIN 2020 – 2024 European Network for Gender Balance 
in Informatics 1++ ME

4. Horizon CrAFt – Creating Actionable Futures (2022-2025) Professor Annemie 
Wyckmans, 2 ME @CrAFt_NEB 2ME  

5. Women Stem Up Erasmus + 2022-2025 0,4 ME, Linkøping University 

6. ACM WomENcourage 2023 

7. Juri Norges 50 Fremste Tech-kvinner!

8. https://www.ntnu.no/ada
9. https://www.ntnu.edu/idun
10.Eugain.eu
11. https://www.ntnu.edu/smartcities/craft
12. https://liu.se/en/news-item/erasmus-projektet-women-stem-up-tilldelas-4-1-

miljoner-kronor
13. https://womencourage.acm.org/2023/
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14.https://www.abelia.no/50techkvinner/ 
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Bilde er tatt på en samling i ADA når et kull med kvinnerlige studenter startet 
nylig 
Det er bare et kull 
Se på entusiasmen – dette er fremtiden – dette er fremtidige arbeidstakere 
Kanskje deres fremtidige kolleger 
Tiltak
Informasjon 
Mentorering  
Nettverk
Kvotering  
Språk 
Anti bias trening 
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2012 17%

2021 19,1%

20% 
3

3 av 4 bedrifter har problemer å finne spesialister med riktig kompetanse
Og hvor mange IKT spesialister er kvinner?
2% på 10 år 
Hvis vi forsetter i det tempo så når vi mål om 150 år 
Kilde eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment 
Paradoks i Norge 
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studenter

2021 20 %

29% 
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Og hva skjer på student nivå?
Tallene er akkurat de samme men heldivis ikke på NTNU
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Stereotyper

sosiale forventninger

utilstrekkelig kunnskap om jobber

stillingsannonser orienterte mot menn

Men hvorfor er det slikt?
Hva er utfordinger som skaper den nåvarende situasjoner?
Og hva kan vi gjøre?
Vi bør nettop gjøre det vi gjør I våre prosjekter. 
Eksempler fra ADA og IDUN 
Ringer søkerne, Velkommen dag, 8. mars – kvinnedagen, Nettverkslunsjer, 
Programmeringskurs, sosiale aktiviteter som Fjellvandring, PhD-fest, Inviter jenter fra 
videregående fra hele landet, Presentasjoner og workshops, Personlig møte med 
rollemodeller, Bryt ned stereotypier og bias, ansette kvinnelige rollemodeller
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Likestilling i teknologibransjen

Letizia Jaccheri (letiziajaccheri.org) 
10.01.2023

Kvinner i Finans Charter

Sparebank 1 SMN

Vi har mange prosjekter og samarbeidspartnere men det er plass til flere.
Mer forskning trenges for å forstå problemet som vi prøver å løse og for å evaluere tiltak 
som vi setter i gang. 
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