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In dit literatuuronderzoek is binnen- en buitenlands onderzoek over de wederzijdse beïnvloeding van gender en
ICT samengevat, in het bijzonder op het gebied van productieverhoudingen, technologische
scripts, beeldvorming en gebruik. Het overzicht resulteert niet in eenduidige conclusies met betrekking tot de
gevolgen van ICT voor sociale positie van vrouwen en mannen, de gender identiteiten van mannen en vrouwen,
en de maatschappelijke beeldvorming over mannen en vrouwen. ‘Grote’ verhalen hierover worden in de
literatuur na 1995 steeds schaarser, onder andere door de enorme verspreiding en diversificatie van internet
zelf; door de toename van contextgebonden onderzoeksgegevens; en door een afname in wetenschappelijke
kringen van het ‘geloof’ dat de verzameling uiteenlopende technologische vernieuwingen die onder de term
‘ICT’ vallen tot
eenduidig voorspelbare maatschappelijke omwentelingen zal leiden (cf. Wilde, 2000).

De resultaten tellen op tot een meerduidige conclusie waarin een deel van de relatie tussen gender en ICT
(productieverhoudingen, - omstandigheden en culturen, technologische scripts en beeldvorming) overwegend
mannelijk gecodeerd zijn, onderdeel uitmaken van traditionele gender verhoudingen en deze bevestigen.
Vrouwen als actoren en vrouwelijkheid als maatschappelijk betekenissysteem zijn niet uitgesloten van
productieverhoudingen en beeldvorming daarover, maAr blijken een marginale positie in te nemen. Dit wordt
overigens in diverse sectoren (opleidingen, bedrijfstak, overheidsbeleid) als probleem erkend. De resultaten van
het literatuuronderzoek zijn gecompliceerder waar het
beeldvorming op het internet zelf, het gebruik en de gebruikspatronen van internet betreft. Beeldvorming op het
internet blijkt divers en biedt ruimte aan traditionele, feministische en
experimentele gender representaties. Wat gebruik van internet betreft, lijkt de achterstand van vrouwen in
termen van toegang snel plaats te maken voor gelijkheid. Daarbij geldt echter dat vrouwen een ander soort
gebruik laten zien dan  mannen (diversiteit) en bovendien de neiging hebben hun
eigen gebruik niet als ‘vaardig’, ‘competent’ of ‘technisch’ te bestempelen.

Productie(§5)
In de productie van ICT en ICT producten blijken weinig vrouwen aanwezig. De sector vertoont alle
kenmerken van een mannenberoep, qua arbeidsdeling en qua professionele cultuur. ‘Mannelijkheid’ overheerst
ook in de beeldvorming over en van de sector. Met de samensmelting van de informaticasector met de
multimedia sector lijken er meer mogelijkheden voor vrouwen in de ICT productie te ontstaan. Niet alle functies
in de multimedia veronderstellen een informatica-opleiding of affiniteit. Nieuwe opleidingen in die richting
worden opgezet met meer aandacht voor communicatieve en sociale elementen onder meer om de
aantrekkingskracht van de sector voor meisjes te vergroten. Het vak informatica blijft echter hardnekkig
onderworpen aan eenduidige, mannelijk gecodeerde opvattingen waarin weinig ruimte is voor diversiteit. De
verwachting die op basis van deze resultaten valt uit te spreken is dat naarmate multimedia toepassingen en
strategieën
gaan domineren in de informaticasector, er meer ruimte voor vrouwen en diversiteit zal ontstaan. Ook binnen
de multimedia sector is het echter waarschijnlijk dat er een ‘harde’ kant ontstaat die als’technisch’ bestempeld
zal worden en waarin programmeren de kern vormt. Anderzijds ontstaat een’zachte’ kant waarin
communicatieve sociale vaardigheden en vormgeving centraal staan en die
als niet-technisch zal gelden.

 Scripts (§6)
Het onderzoek naar in ICT aanwezige gender scripts laat zien dat opeenstapelingen van onbewuste en bewuste
keuzes er nogal eens toe leiden dat ICT ontwerpers mannelijke gebruikers en gebruikspatronen in hun hoofd
hebben. Een factor van belang daarbij is de zogenaamde ‘I-methodology’ die in diverse actor-netwerken
aangetroffen wordt. Ontwerpers, voor het merendeel mannen, gaan uit van hun eigen ervaringen en behoeften
in plaats van die van hun beoogde gebruikers.
Wanneer de actor-netwerken rond ICT diverser worden onder invloed van de genoemde verbreding naar
multimedia-toepasssingen is de kans aanwezig dat de diversiteit in gender scripts en gebruikersrepresentaties
toeneemt. Daarnaast zal de commercialisering van het WWW ertoe leiden dat er steeds meer aandacht komt
voor de wensen, behoeften en gebruiksstijlen van doelgroepen.



Ook daardoor kunnen de traditionele veronderstellingen over gebruikers doorbroken worden, waarbij overigens
aangetekend moet worden dat de commerciële inrichting van websites vaak gebaseerd is op traditionele
vooronderstellingen over gender.

Beeldvorming (§7)
De beeldvorming over de apparaten waarmee toegang tot internet kan worden verkregen, varieert van sterk
mannelijk (computer), naar gemengd (telefoon en televisie). De beeldvorming over internet lijkt een aantal
kenmerken van de beeldvorming van de computer mee te nemen, hetgeen onder andere tot uiting komt in de
manier waarop veel vrouwen hun eigen internetvaardigheden kleineren. Wanneer de toegang tot het internet
via ‘gemengde’ apparaten zoals televisie en telefoon verloopt, is het mogelijk
dat die beeldvorming over internet ook verandert. Een factor die daar tevens aan kan bijdragen is de
beeldvorming op het internet zelf. In de openbare discussie ligt veel aandacht bij negatieve uitwassen van het
internet zoals rechts extremisme, (kinderporno) en seksuele intimidatie in de communicatieve
toepassingen. In onze literatuurstudie is op die terreinen echter geen wetenschappelijk onderzoek gevonden
(maar zie Gerstendörfer, 1994 voor een oudere studie). Voor zover er onderzoek naar beeldvorming
plaatsvindt, concentreert zich dat op de manier waarop vrouwen zelf representaties
van vrouwen en vrouwelijkheid vormgeven. Daarnaast zijn er talloze gidsen en handleidingen voor vrouwen
waarin de nadruk ligt op diverse soorten inhoud en netwerken die voor vrouwen relevant zijn.

 Gebruik (§8)
Het merendeel van de gevonden studies gaat op een of andere manier over het gebruik van internet of ICT in
het algemeen. Het meest recente grootschalige onderzoek naar ICT gebruik in Nederland laat zien dat
vrouwen minder vaak ICT bezitten, er minder gebruik van maken en zich in de regel er minder vaardig in
voelen. Dergelijke gegevens worden ook in andere landen aangetroffen. Daarbij is verder opvallend dat
thuiswonende meisjes ook minder vaak ICT in hun bezit hebben dan thuiswonende jongens. ICT maken ook
vaak onderdeel uit van seksespecifieke interactiepatronen in het gezin, waarbij de mannelijke leden van het
gezin zich rond de computer verzamelen en de vrouwelijke rond televisie en telefoon. Met uitzondering van de
Verenigde Staten geldt ook dat vrouwen minder vaak toegang hebben tot en gebruik maken van internet. Ook
voor internet geldt
dat vrouwen hun eigen kennis meestal lager inschatten dan mannen, maar hun navigatiegedrag lijkt even
effectief te zijn. Vrij algemeen wordt verondersteld dat de numerieke achterstand van vrouwen als
internetgebruikers snel zal verdwijnen. Daarvoor geldt als belangrijkste aanwijzing dat de sekseverhouding op
het internet in de VS al fifty-fifty is, en dat onder jongeren de sekseverschillen niet zo groot zijn. Tegen dat
laatste pleit echter het gegeven dat vrouwen die zorgtaken in het gezin hebben, minder vrije tijd aan ICT blijken
te kunnen besteden dan mannen. Het verschil onder jongeren zou dan eerder een cohort dan een generatie-
effect kunnen zijn.

Naast een kwantitatief verschil tussen vrouwen en mannen als internetgebruikers, blijken uit de studies ook
duidelijke kwalitatieve verschillen in verwachtingen en doelen van gebruik, en in communicatieve stijlen.
Onomstreden lijkt de voorliefde van vrouwen voor email te zijn: uit de studies wordt niet onomwonden duidelijk
dat vrouwen vaker emailen dan mannen, wel dat ze het veel hoger waarderen als middel tot onderhouden van
sociale en familiecontacten. Daarnaast suggereert veel onderzoek een vrouwelijke stijl van communiceren op
het internet, hetzij in email, hetzij in vormen van CMC die analoog is aan het taalgebruik van vrouwen IRL (in
real life). Het vrouwelijk CMC discours kenmerkt zich door verontschuldigend en vragend taalgebruik gericht
op het voorkomen van conflicten en het onderhouden van gemeenschappelijke banden. Mannelijk discours in
CMC is meer gericht op het uitwisselen van feiten, een oriëntatie op handelingen, onpersoonlijk, grof of
agressief taalgebruik. In gemengde CMC groepen zou het mannelijk discours overheersen. Er zijn echter ook
onderzoeken
waarin deze algemene lijn niet gevonden word en waarin soms tegenovergestelde processen van ‘gender
bending’ optreden. Doelbewuste gender bending is onderwerp van veel publiek en wetenschappelijk debat,
maar blijkt in de praktijk niet zo vaak voor te komen, even vaak voor plezier als voor psychologisch
zelfonderzoek of feministische roldoorbreking te worden gedaan en bovenal slechts tijdelijk te zijn.

Een aantal studies suggereert ook duidelijke vrouwelijke en mannelijke profielen wat betreft het zoeken naar
informatie op het internet. De verschillende thema's waar mannen en vrouwen zich in het dagelijks leven mee
bezig houden, weerspiegelen zich gedeeltelijk in hun internetgebruik. Onder jongeren komt dat ook voor, al



worden er onder jongeren ook veel gemeenschappelijke interessen gevonden. Daarnaast zijn vrouwen volgens
veel studies vooral ‘instrumenteel’ in hun internetgedrag en zoeken zo snel mogelijk informatie die hen kan
helpen bij het besparen van tijd, bij het oplossen
van problemen of bij het vervullen van werktaken. ICT behoren desalniettemin niet tot het repertoire van
oplossingen die vrouwen spontaan noemen om de combinatie van arbeid en zorg te verlichten. Mannen zouden
vaker explorerend en spelend zoekgedrag vertonen. Een eerste uitgebreide Nederlandse studie vindt overigens
wel dergelijke verschillen in gebruiksstijlen maar geen verband met sekse.

Met de opkomst van het internet als consumentenmedium is er meer aandacht voor vrouwelijke gebruikers
ontstaan, maar vrouwen staan daarmee ook meer bloot aan bedreiging van de privacy die voortkomt uit online
consumer profiling.

De betekenis van het internet voor de democratie strekt zich niet uit tot de participatie van vrouwen in het
gewone politiek proces, maar lijkt die integendeel nog te verslechteren. Voor feministische politiek en
netwerken heeft het zich echter een grote reputatie verworven.

De studie sluit af met een korte discussie over de consequenties van het onderzoek voor beleidsontwikkeling op
het gebied van productieverhoudingen, beeldvorming en gebruik.


