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Den digitale tidsalder giver nye vindere og nye 
tabere! 

• Alle i Danmark skal med på digitaliseringstoget

• Danmark som nation skal med på det globale digitaliseringstog

à Vi kan ikke stoppe fremskridtet, men vi kan tøve og tabe!



Kvinder udgør halvdelen af arbejdsstyrken
Problemet i dag
Vi har masser af talent, men ikke nok talent med de rigtige kompetencer
Ifølge IT Branchen er der omkring 24 procent kvinder i den danske it-branche, men det er inklusivt de mindre tekniske 
funktioner.
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Diversitet er godt
En større diversitet i it-branchen også vil være godt for arbejdsmiljøet. Og så har diversitet blandt medarbejdere også 
direkte indflydelse på det produkt og de tjenester, som bliver skabt i virksomhederne
(Ikke kun en kreds af hvide mænd i 20'erne med bolig i Californien.)



Flere pladser på de højere uddannelser –
Og flere kvinder

It-uddannelserne har siden 2010 ligget på en andel af kvindelige studerende på omkring 27-28 procent!



Hvad gør IT-Branchen:
• Har gennem mere end 15 år haft et netværk for Kvinder i IT
• Reklamerer for rollemodeller
• Har etableret mentorordning for ambitiøse kvinder i IT
• Sætter Digitale Skaberkompetencer på skoleskemaet/Coding Class



Hvad er Coding Class?
• 6. klasser lærer at være digitalt skabende, og som afgangsprojekt udvikler de et spil.
• Lærer uden facit – elever og lærere finder sammen en ikke på forhånd kendt løsning
• Nøgleord: Samarbejde, kreativitet og problemløsning



Løsningen – 2strenget strategi

Kreativ IT



Mange tak for i dag!
Birgitte Hass 
Administrerende Direktør 
IT-Branchen                                                               

@Birgitte_Hass

/birgitte-hass-6a39293

bha@itb.dk


