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I denna forskningsrapport studeras utvecklingen av två digitala jämställdhetsverktyg – Richer  
Business1 och iGen2 – som är avsedda att vara ett stöd för jämställdhetsinsatser i framför allt små 
och medelstora företag. Verktygsutvecklingen har skett inom ramen för projekten Genusakademin3 
och Gender Smart Arena4 som drivits i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Rappor-
ten syftar till att öka kunskapen om hur gemensam verktygsutveckling kan gå till i samverkan mellan 
aktörer från olika samhällssektorer. Det görs genom att beskriva och analysera projektens verktygs-
utveckling i ljuset av tidigare forskning. Rapporten är en uppföljare till en tidigare forskningsrapport 
där flera olika digitala jämställdhetsverktyg studerades (Lindberg 2019).5 Den inleds med en sam-
manfattning av tidigare forskning om stödverktyg i jämställdhetsinsatser. Därefter beskrivs verktygs-
utvecklingen i Genusakademin och Gender Smart Arena. Slutligen analyseras verktygsutvecklingen 
utifrån tidigare forskning.

Inledning

1 Verktyget finns på https://richerbusiness.eu/
2 Verktyget har ännu inte lanserats och kan komma att byta namn innan dess
3 Info om projektet finns på https://www.kau.se/Genusakademin 
4 Info om projektet finns på https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Projekt/Gender-Smart-Arena-1.183822 
5 Rapporten finns på www.ltu.se/inkluderingsverktyg 

https://richerbusiness.eu/
https://www.kau.se/Genusakademin
https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Projekt/Gender-Smart-Arena-1.183822
http://www.ltu.se/inkluderingsverktyg
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Tidigare forskning
Kunskaps- och metodstöd används ofta i genomförandet av jämställdhetsinsatser i organisationer  
och samhälle, vilket uppmärksammats i tidigare forskning (Amundsdotter m.fl. 2015, Lindholm 
2011, Wahl & Holgersson 2013). Det handlar dels om muntligt stöd i form av föreläsningar och 
rådgivning av forskare, konsulter eller andra experter. Det handlar även om skriftligt stöd i form av 
facklitteratur, handböcker, checklistor eller annat. Traditionellt sett har dessa stöd varit analoga, i 
bemärkelsen att föreläsningar utförts av personer på plats och att litteratur lästs i tryckt format. På 
senare tid har stöden allt oftare blivit digitala, det vill säga att de utvecklas, sprids och används med 
hjälp av informations- och kommunikationsteknik6 (Lindberg 2019). Det handlar dels om ”digitiserat” 
stöd, där innehållet översatts från ett analogt till digitalt format utan att ändras i övrigt. Det kan ex-
empelvis vara handböcker i e-bokformat eller digitala föreläsningar. Det handlar även om ”digitalise-
rat” stöd, som tillvaratar den digitala teknikens mekanismer för att skapa en ny typ av innehåll. Det 
kan exempelvis vara appar eller webbsidor med interaktiva funktioner och kombinerade format, där 
texter, bilder, filmer och ljud blandas. Dessa kallas i denna rapport för ”digitala verktyg”.

I den tidigare forskningsrapporten studerades 27 olika exempel på digitala verktyg för jäm-
ställdhet och inkludering som utvecklats i Sverige (Lindberg 2019). Rapporten ger en överblick 
av verktygens format, funktioner, användare och utvecklare. Den ger även en inblick i verktygens 
potential att bidra till reell och långsiktig jämställdhet i organisationer och samhälle. Nedan samman-
fattas rapportens huvudsakliga resultat.

 

Figur 1. Tidigare forskningsrapport om digitala jämställdhetsverktyg 
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6  Med informations- och kommunikationsteknik (IKT) menas produkter som hämtar, lagrar, hanterar eller sänder information  
elektroniskt i digital form, såsom datorer, mobiler och surfplattor.
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Formaten på de verktyg som studerats i rapporten består av appar, webbplatser, interaktiva formu-
lär, med mera. Exempel på en app är Power Up7 som innehåller information, exempel och tips för att 
identifiera och motverka härskartekniker. Exempel på en webbplats är Make Equal Stories8 där män-
niskors upplevelser av diskriminerande och kränkande händelser samlats i en sökbar berättelsebank 
med kompletterande tips om hur jämlika verksamheter kan skapas. Exempel på ett webbformulär 
är Organisera för en jämställd arbetsmiljö9 med stegvisa frågor om arbetsplatsens arbetsmiljö ur ett 
jämställdhetsperspektiv.

 

Figur 2. Power Up

Funktionerna med de verktyg som studerats i rapporten är antingen att: 1) Samla och visualisera 
statistik, 2) Mäta och berätta om nuläget, 3) Öka kunskapen genom utbildning, eller 4) Systematisera 
jämställdhetsinsatserna. Exempel på ett verktyg som samlar och visualiserar statistik är Jämställd-
hetskartan10 där könsuppdelad statistik från kommuner och regioner visas på en digital karta. Exem-
pel på ett verktyg för att mäta och berätta om nuläget är Clusjion11  som samlar medarbetares berät-
telser om beteenden och händelser på arbetsplatsen och sprider dessa på ett anonymiserat sätt till 
chefer och medarbetare. Exempel på ett verktyg för att öka kunskapen genom utbildning är Vkna 
jämställdhets- och mångfaldsverktyg12 med information och övningar om jämställdhet och mångfald 
för medarbetare och chefer. Exempel på ett verktyg för att systematisera jämställdhetsinsatserna är 
GOEQUAL13, där företag och organisationer lotsas genom stegvisa insatser för att kartlägga nuläget, 
välja insatsområde, formulera mål, genomföra åtgärder och utvärdera resultatet.

 

  7 https://www.facebook.com/appmotharskartekniker/ 
  8 https://stories.makeequal.se/ 
  9 https://www.av.se/test-jamstalld-arbetsmiljo/ 
10 https://www.jamstalldhetskartan.se/ 
11 https://www.clusjion.se/ 
12 https://vkna.se/digitala-verktyg/ 
13 https://www.facebook.com/goequalAB/

https://www.facebook.com/appmotharskartekniker/
https://stories.makeequal.se/
https://www.av.se/test-jamstalld-arbetsmiljo/
https://www.jamstalldhetskartan.se/
https://www.clusjion.se/
https://vkna.se/digitala-verktyg/
https://www.facebook.com/goequalAB/
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Figur 3. Vkna mångfaldsverktyg

Målgrupperna för de verktyg som studerats i rapporten är oftast medarbetare och chefer på ar-
betsplatser i Sverige. Några verktyg riktas till en viss typ av organisationer, såsom företag, föreningar 
eller kommuner. Andra riktas till vissa verksamhetsområden, exempelvis idrott och turism. Några av 
verktygen är riktade till allmänheten, medan andra är riktade till särskilda grupper, till exempel utrikes-
födda kvinnor. Verktygen sprids till målgrupperna antingen via digitala kanaler, till exempel sändlistor, 
sociala medier, webbplatser och app-butiker, eller via analoga kanaler, till exempel föreläsningar, 
konferenser, mässor och säljmöten. Vissa av verktygen är kostnadsfria att använda medan andra har 
en engångsavgift eller abonnemangsavgift. Verktygen är ofta lättanvända och kräver sällan några för-
kunskaper hos målgruppen. Vissa är tänkta att användas på egen hand, medan andra kombineras 
med analoga insatser, till exempel utbildning, processledning och analys. Flera av verktygen involve-
rar användaren på ett aktivt sätt, genom interaktiva quiz, övningsuppgifter och kommunikationskana-
ler. Några av verktygen har automatiska påminnelser för att främja kontinuerlig användning.

Skaparna av de verktyg som studerats i rapporten är oftast medarbetare inom företag, föreningar, 
myndigheter eller universitet. Några exempel från näringslivet är appen #inclusion14 som skapats i 
konsultföretaget ImplementDiversity, interaktiva webbutbildningar om mångfald och inkludering15 
som skapats i konsultföretaget Includer, samt det digitala processtödet GoHub16 som skapats 
tillsammans av konsultföretagen GoGenius och Hubbster. Några exempel från föreningslivet är 
webbutbildningen Vision 50/5017 som skapats av Svenska Golfförbundet, samt processtödet Jäm-
ställdhetscertifiering18 och statistikverktyget Jämställdhetskartan som skapats av föreningen Winnet 
Västra Götaland. Några exempel från den offentliga sektorn är webbtestet Organisera för en jäm-
ställd arbetsmiljö som skapats av Arbetsmiljöverket, samt processtödet MakEQuality19 som skapats 
av Sveriges Kommuner och Regioner. Några exempel från akademin är appen Power Up som ska-
pats av forskare vid Mittuniversitetet och en digital mall för inkluderande verksamheter20 som skapats 

14 https://apps.apple.com/se/app/inclusion/id1209751092 
15 https://www.includer.se/elearning/ 
16 https://www.hubbstergroup.com/s/hubbster-case-Danske-Bank.pdf 
17 https://golf.se/vision5050 
18 http://jamstalldhetscertifiering.se/ 
19  https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-and-tools/sweden/makequalityeu 
20 www.ltu.se/inkluderandeskog 

https://apps.apple.com/se/app/inclusion/id1209751092
https://www.includer.se/elearning/
https://www.hubbstergroup.com/s/hubbster-case-Danske-Bank.pdf
https://golf.se/vision5050
http://jamstalldhetscertifiering.se/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-and-tools/sweden/makequalityeu
http://www.ltu.se/inkluderandeskog
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av forskare vid Luleå tekniska universitet. Verktygen bygger ofta på skaparnas egna kunskaper och 
kompetenser inom jämställdhet och andra områden. Ofta har de både vetenskaplig och erfarenhets-
baserad kunskap inom dessa områden. Vissa har lång erfarenhet av att utveckla och utföra analoga 
kunskaps- och metodstöd. Ytterligare kunskap och kompetens, till exempel inom digitalisering och 
pedagogik, har ofta säkerställts genom upphandling eller samarbeten.

Analysen av de digitala verktygen i rapporten fokuserar på verktygens potential att möjliggöra  
systematiska, kunskapsbaserade och innovativa jämställdhetsinsatser, vilket enligt tidigare forskning 
är en förutsättning för reell och långsiktig jämställdhet (Alsos m.fl. 2016, Andersson & Sjöberg  
Forssberg 2018, Lindholm 2011). Analysen visar att systematiska insatser främst möjliggörs av 
verktygen med processtöd, eftersom de lotsar användaren genom flera centrala moment såsom 
kartläggning, målformulering, åtgärder och uppföljning. Verktygen med statistik, berättelser och  
utbildning omfattar däremot bara enstaka moment, men kan möjliggöra viss systematik genom 
abonnemang och påminnelser. Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser möjliggörs främst av verk-
tygen med webbutbildningar och processtöd, eftersom de tillgängliggör vetenskapliga och erfaren-
hetsbaserade kunskaper genom föreläsningar, poddar, filmer, quiz, med mera. Innovativa jäm-
ställdhetsinsatser möjliggörs främst av verktygen med statistik, mätning, berättelser, utbildning och 
processtöd, eftersom de tillvaratar den digitala teknikens interaktiva mekanismer och kombinerade 
format för att skapa överblick, insikt och involvering i processen.

Verktygsutveckling i Genusakademin 
och Gender Smart Arena

Genusakademin och Gender Smart Arena är två projekt som genomförts i samverkan mellan akademi,  
näringsliv och samhälle i Värmland respektive Norrbotten och Västerbotten. Båda projekten syftar till 
att utveckla kunskaper och verktyg för jämställdhet framför allt i små och medelstora företag.

Genusakademin21 drevs 2017-2020 av Karlstads universitet i samarbete med Region Värmland 
och företag från regionen, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektets 
mål var att öka innovationskraften hos små och medelstora företag genom praktiska jämställd-
hetsinsatser, i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. I projektet medverkade forskare 
och processledare från Karlstads universitet, samt medarbetare och chefer från åtta företag22. De 
medverkande företagen var främst små och medelstora företag inom mansdominerade områden, 
till exempel IT, transport och stål. Företagens motiv till att delta i projektet var behovet av förbättrade 
rekryteringsprocesser, arbetsförhållanden, företagskultur, innovationsprocesser och kommunika-
tionsprocesser. Eftersom de själva har begränsade interna resurser – i form av kompetens, perso-
nal och finansiering – för denna sorts utvecklingsprocesser efterfrågade de externt stöd. Genom 
Genusakademin fick företagen tillgång till universitetets kompetens inom genus och jämställdhet, 
samtidigt som universitetet fick tillgång till kunskapsutvecklande empiri från företagens verksamheter. 
I projektet bidrog universitetet med kartläggning och analys av företagens könsmönster, processled-
ning av workshops med företagens chefer och medarbetare, samt löpande stöttning av företagens 
jämställdhetsinsatser med kunskaper, metoder och reflektioner. Dessutom arrangerade de erfaren-
hetsutbyten mellan företagen.

21 https://www.kau.se/Genusakademin 
22  De medverkande företagen var Aspervall Instrument, Industrisupport, IUC Stål & Verkstad, LBC Frakt, Löfbergs, StickyBeat, 

Ventisol och Ängsbacka.

https://www.kau.se/Genusakademin
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Gender Smart Arena23 drevs 2018-2020 av Luleå tekniska universitet i samarbete med företag 
och kommuner, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektets mål var att 
öka innovationsförmågan och konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom jämställda 
affärs- och verksamhetsmodeller, i samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle. I projektet 
medverkade forskare från Luleå tekniska universitet, medarbetare och chefer från sex IT-företag24, 
samt tjänstepersoner från tre kommuner25. Företagens och kommunernas motiv till att delta i pro-
jektet var behovet av praktiskt användbar kunskap för jämställd kompetensförsörjning, arbetsmiljö, 
kommunikation, samt kund- och medborgarnytta. Genom Gender Smart Arena fick företagen och 
kommunerna tillgång till universitetets kompetenser inom jämställdhet, affärsmodeller, innovation, de-
sign, med mera. Samtidigt fick universitetet tillgång kunskapsutvecklande empiri från företagens och 
kommunernas verksamheter. I projektet arrangerade universitetet gemensamma rådslag, workshops 
och möten med företagen och kommunerna. Där presenterades och diskuterades kunskaper och 
erfarenheter om värdeskapande utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta användes som avstamp för 
att utforma ett ramverk för jämställda affärs- och verksamhetsmodeller.

De digitala verktyg som utvecklats i projekten är Richer Business26 inom ramen för Gender Smart 
Arena och iGen27 inom ramen för Genusakademin. Richer Business lanserades våren 2020, medan 
iGen inte har lanserats ännu. Idén att utveckla något slags stödverktyg fanns redan i början av 
projekten. I Genusakademins projektansökan angavs att ett ”digitalt startpaket” skulle utvecklas för 
jämställdhetsinsatser i små och medelstora företag. I Gender Smart Arena var den initiala ambitionen 
att utforma ett ”kunskapsstöd” för praktisk jämställdhetsintegrering i små och medelstora företag. I 
båda projekten var det främsta motivet till verktygsutvecklingen att tillgodose behovet av lättillgängli-
ga och lättanvända jämställdhetsverktyg bland företag med begränsade interna resurser. Det digitala 
formatet sågs som ett sätt att förenkla spridningen och användningen av verktygen, samt möjliggöra 
ett interaktivt och reflekterande lärande om jämställdhet. Projektteamen hade i båda fallen kännedom 
om andra digitala jämställdhetsverktyg och i Gender Smart Arena hade projektteamet även egen 
erfarenhet av att utveckla sådana verktyg. I jämförelse med andra verktyg var förhoppningen att pro-
jektens verktyg skulle kunna bidra med dubbla mervärden: dels en vetenskaplig förankring och dels 
en inriktning mot just små och medelstora företag.

 

Figur 4. Richer Business

23 https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Projekt/Gender-Smart-Arena-1.183822 
24 De medverkande företagen var Arctic Group, BnearIT, Explizit, Lunet, Metria och Tromb.
25 De medverkande kommunerna var Luleå kommun, Piteå kommun och Skellefteå kommun.
26 Verktyget finns på https://richerbusiness.eu/ 
27 Verktyget har ännu inte lanserats och kan komma att byta namn innan dess

https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Projekt/Gender-Smart-Arena-1.183822
https://richerbusiness.eu/
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Funktionen med de digitala verktyg som utvecklats i projekten är främst att kombinera teoretiskt 
kunskapsinnehåll med praktisk användbarhet. I Gender Smart Arena var ambitionen att skapa ett 
verktyg med ett seriöst innehåll och användningsområde, samtidigt som det skulle vara kreativt  
utformat och lustfyllt att använda. I Genusakademin var ambitionen att skapa ett verktyg med en  
vetenskaplig bas, samtidigt som det inte skulle kräva några särskilda förkunskaper hos användaren.  
Inledningsvis inspirerades båda projekten av andra jämställdhetsverktyg där användaren lotsas  
genom olika ”rum” i en organisation, till exempel genom en reception, ett mötesrum och ett  
personalrum. Rummen synliggör vikten av att alla delar av verksamheten omfattas av jämställdhets-
insatserna för att kunna få reell och långsiktig effekt. Verktygen fungerar på så sätt som ett proces-
stöd, som hjälper användaren att systematiskt analysera nuläget och genomföra åtgärder. I båda 
projekten drogs dock slutsatsen att deras tidsram och budget inte tillät så pass omfattande och 
avancerade verktyg.

Utformningen av de digitala verktygen blev därmed av enklare slag i båda projekten. Genusakade-
mins verktyg iGen har preliminärt utformats som en plattform som samlar kunskaper, metoder och 
exempel inom jämställd organisationsutveckling. Plattformen är tänkt att bestå av olika sorters kom-
ponenter, som lotsar användaren genom utvecklingsprocessen. En tänkt komponent är så kallade 
”övningar” för att planera och genomföra jämställdhetsinsatser, som preliminärt kallas för ”tidslinjen”, 
”verbalt klotterplank” och ”normrond”. En annan tänkt komponent är så kallade ”case” med beskriv-
ningar av jämställdhetsinsatser som gjorts i de företag som deltagit i Genusakademin.

 

Figur 5. iGen (preliminär utformning)

Utformningen av Gender Smart Arenas verktyg Richer Business baseras på så kallade ”scenarier”, 
som inspirerats av de tidigare beskrivna rummen i andra jämställdhetsverktyg. Scenarierna beskriver  
fiktiva exempel på ojämställda situationer i ett företag, till exempel vad gäller osynlig kompetens, 
osynligt kundvärde, inkluderande kommunikation och jämställd produktutveckling. I varje scenario 
lotsas användaren genom tre steg: 1) En inledande beskrivning av scenariot, 2) Diskussionsuppgifter 
som kopplar scenariot till användarens egna verksamhet, och 3) Tips på praktiska metoder och för-
djupande läsning inom det tema som scenariot berör. De olika scenarierna kopplas ihop genom en 
övergripande illustration av grundkomponenterna i jämställda affärs- och verksamhetsmodeller, som 
omfattar kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur.
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Figur 6. Exempel på scenarier i Richer Business

Användningen av Genusakademins och Gender Smart Arenas digitala verktyg är tänkt att kunna 
ske helt på egen hand av användaren. Vid behov av analogt stöd i användningen kan projektteamen  
kontaktas. Dessutom planeras en eventuell funktion för erfarenhetsutbyte mellan användaren i 
Genusakademins verktyg. Verktygen ska även kunna användas som en del i universitetens fort-
satta kunskaps- och metodstöd i jämställdhetsinsatser, exempelvis som ett inslag i workshops eller 
föredrag. För att uppmuntra till kontinuerlig användning av Gender Smart Arenas verktyg har nya 
scenarier löpande lagts till efter lanseringen. I inloggat läge kan användaren även samla poäng för att 
så småningom uppnå utnämningen Gender Smart Champion. Användaren uppmuntras dessutom 
genom en ”high five” efter att ha genomgått alla steg i ett scenario.

 

Figur 7. High five i Richer Business
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Spridningen av Genusakademins och Gender Smart Arenas digitala verktyg underlättas av att de 
ska finnas fritt tillgängliga via webbplatser som ägs och administreras av universiteten. Det ska inte 
krävas någon betalning eller inloggning för att använda verktygen, även om Gender Smart Arenas 
verktyg erbjuder valfri inloggning för att samla poäng. Spridningen underlättas även av att verktygen  
ska vara anpassade både till webbformat och mobilformat. Gender Smart Arenas verktyg finns 
tillgängligt både på svenska och engelska, vilket möjliggör både inhemsk och internationell spridning. 
Kännedomen om detta verktyg har bland annat spridits via ett digitalt lanseringsevent, som följts upp 
med en serie av webbinarier där deltagarna fått bekanta sig med verktygets olika scenarier.

Utvecklingen av de digitala verktygen i Genusakademin och Gender Smart Arena har letts av uni-
versitetens projektteam, i dialog med de företag, kommuner och andra som medverkat i projekten.  
Dessutom har upphandlade kommunikationsbyråer anlitats för att utforma verktygen digitalt. I  
Genusakademin inleddes verktygsutvecklingen med ett så kallat ”hackaton” där universitetets pro-
jektteam och en företagsrepresentant ringade in målgruppens behov av ett digitalt kunskaps- och 
metodstöd, samt skissade på olika lösningar för att möta dessa behov. Därefter genomfördes en 
serie av workshops för att utveckla verktyget, med processledning av den upphandlade kommuni-
kationsbyrån. Färdigställandet av verktyget har dock dragit ut på tiden efter att projektet avslutades 
vid årsskiftet 2020/2021. I Gender Smart Arena inleddes verktygsutvecklingen med arbetsmöten 
där projektteamet ringade in vilka kunskaper om jämställda affärs- och verksamhetsmodeller som 
skulle kunna tillgängliggöras genom ett digitalt verktyg. Därefter skissade de fram en grundstruktur 
för verktyget, som utgjorde avstamp för den upphandlade kommunikationsbyråns digitala utformning 
av verktyget. En första version av verktyget validerades genom att tilltänkta användare från företag, 
kommuner och universitet fick testa det. Utifrån detta vidareutvecklades verktyget för att kunna 
avspegla fler delar av organisationernas verksamheter, förtydliga kopplingen till jämställda affärs- och 
verksamhetsmodeller, samt formulera beskrivningarna på ett mer lättförståeligt sätt



12

Analys av verktygsutvecklingen

Verktygsutvecklingen i Genusakademin och Gender Smart Arena avspeglar den uppmärksammade 
trenden att kunskaps- och metodstöd i jämställdhetsinsatser allt oftare utvecklas, sprids och an-
vänds med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. I jämförelse med de digitala jämställd-
hetsverktyg som studerats i den tidigare forskningsrapporten – som har formen av appar, webb-
platser, interaktiva formulär, med mera – är Genusakademins och Gender Smart Arenas verktyg 
utformade som webbplatser (se Lindberg 2019). Där samlas kunskaper och metoder för jämställd-
hetsinsatser, som i likhet med andra digitala jämställdhetsverktyg tillgängliggörs genom den digitala 
teknikens interaktiva mekanismer och kombinerade format. De interaktiva mekanismerna i Genus- 
akademins och Gender Smart Arenas verktyg omfattar dels lotsning av användaren genom olika 
steg och delar, dels diskussionsuppgifter, poängsamling och erfarenhetsutbyte. De kombinerade 
formaten i verktygen omfattar bland annat sammanfattningar av vetenskaplig kunskap, beskrivningar 
av konkreta insatser och situationer, samt tips på metoder och litteratur.

I jämförelse med andra digitala jämställdhetsverktyg – vars främsta funktioner är att samla och  
visualisera statistik, mäta och berätta om nuläget, öka kunskapen genom utbildning, samt syste- 
matisera jämställdhetsinsatserna – fyller Genusakademins och Gender Smart Arenas verktyg främst 
funktionen att öka användarens kunskap och systematisera insatserna (se Lindberg 2019). Verk- 
tygen tillgängliggör kunskaper, metoder och exempel på ett sätt som är lättillgängligt och lättanvänt 
för organisationer med begränsade interna resurser. I likhet med många andra digitala jämställdhets-
verktyg är målgruppen för Genusakademins och Gender Smart Arenas verktyg främst medarbetare 
och chefer på arbetsplatser. Deras användning av verktygen underlättas av att de är kostnadsfria, 
anpassade till både webb- och mobilformat, samt att ett av dem finns tillgängligt på både svenska 
och engelska. Användningen underlättas även av att verktygen kan användas på egen hand av an-
vändaren, samtidigt som analogt stöd finns tillgängligt via kontaktuppgifter, webbinarier, workshops, 
med mera.

Potentialen att kunna bidra till reell och långsiktig jämställdhet i organisationer och samhälle hos 
Genusakademins och Gender Smart Arenas digitala verktyg är, enligt tidigare forskning, beroende av 
deras förmåga att möjliggöra systematiska, kunskapsbaserade och innovativa jämställdhetsinsatser 
(se Alsos m.fl. 2016, Andersson & Sjöberg Forssberg 2018, Lindberg 2019, Lindholm 2011).

Systematiska jämställdhetsinsatser kan möjliggöras av de interaktiva mekanismer som lotsar 
användaren genom Genusakademins och Gender Smart Arenas digitala verktyg. De har visserligen 
en enklare utformning än de processtödjande verktyg som enligt den tidigare forskningsrapporten 
möjliggör systematiska insatser på det mest omfattande sättet (se Lindberg 2019). Det kan begrän-
sa förmågan hos Genusakademins och Gender Smart Arenas digitala verktyg att möjliggöra syste-
matiska jämställdhetsinsatser, vilket dock delvis kan uppvägas av deras planerade användning som 
en del i universitetens fortsatta kunskaps- och metodstöd.

Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser kan möjliggöras av själva webbplatserna för  
Genusakademins och Gender Smart Arenas digitala verktyg, där kunskaper och metoder tillgänglig-
görs på ett överskådligt och lättanvänt sätt. De har visserligen ett enklare innehåll än de webbut-
bildningar som enligt den tidigare forskningsrapporten möjliggör kunskapsbaserade insatser på det 
mest omfattande sättet (se Lindberg 2019). Det kan begränsa förmågan hos Genusakademins och 
Gender Smart Arenas digitala verktyg att möjliggöra kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser, vilket 
dock delvis kan uppvägas av verktygens dubbla mervärden av gedigen vetenskaplig förankring och 
behovsanpassning till resursknappa organisationer.
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Innovativa jämställdhetsinsatser kan möjliggöras i Genusakademins och Gender Smart Arenas 
digitala verktyg genom deras sätt att tillvarata den digitala teknikens interaktiva mekanismer och 
kombinerade format för att skapa överblick, insikt och involvering. Genom lotsning, diskussionsupp-
gifter, poängsamling och erfarenhetsutbyte involveras användaren på ett interaktivt sätt i verktygen. 
Genom att kombinera kunskaper, metoder och exempel ges användaren en mångfacetterad över-
blick och insikt i olika sorters jämställdhetsinsatser. I jämförelse med de verktyg som studerats i den 
tidigare forskningsrapporten tillgängliggörs nya lärdomar från projektens samverkan mellan akademi, 
näringsliv och samhälle i Genusakademins och Gender Smart Arenas digitala verktyg, till exempel 
om jämställda affärs- och verksamhetsmodeller (se Lindberg 2019). Dessutom tillgängliggörs lärdo-
marna på ett nytänkande sätt, exempelvis i form av scenarier, normronder och verbalt klotterplank.
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