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Inledning
Insatser för jämställdhet och inkludering i organisationer och samhälle bedrivs ofta med hjälp av olika
sorters stöd och verktyg. Det kan vara handböcker,
mallar, utbildningar, rådgivning eller andra format, som
bygger på vetenskaplig eller annan kompetens inom
jämställdhet och inkludering. Stöden och verktygen är
traditionellt sett analoga, i bemärkelsen att de består
av tryckt material eller muntliga presentationer och
dialoger på en viss fysisk plats. På senare år har det
blivit allt vanligare med digitala stöd och verktyg för
jämställdhet och inkludering, som utvecklas, sprids
och används med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. Det kan vara webbaserade guider,
tester, utbildningar eller annat, som tillvaratar den digitala teknikens möjligheter med interaktiva mekanismer
som kräver aktivt agerande från både människa och
teknik, samt kombinerade format av filmer, foton, ljud,
texter m.m. I denna rapport studeras exempel på digitala verktyg som utvecklats i Sverige, i syfte att öka
kunskapen om hur dessa kan utformas, spridas och
användas på ett sätt som bidrar till reell och hållbar
förändring i organisationer och samhälle.
Tidigare forskning visar att insatser för jämställdhet
och inkludering behöver utföras på ett systematiskt,
kunskapsbaserat och innovativt sätt för att kunna förändra exkluderande strukturer och mekanismer kring
kön och andra diskrimineringsgrunder, exempelvis
ålder, funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet (se
t.ex. Amundsdotter m.fl. 2015, Lindholm 2011, Martinsson m.fl. 2016). Praktiska stöd och verktyg har visat sig vara till hjälp i detta, eftersom de gör det lättare
att förstå och åtgärda orsakerna till exkluderingen. De
kan underlätta insikter och insatser inom alla de områden, nivåer och faser som påverkar jämställdhet och
inkludering i en verksamhet. De kan även underlätta

systematisk planering, genomförande och uppföljning
av insatser. Stöd, mandat och resurser från högsta
ledningen har – i kombination med aktiv involvering
av medarbetare och mellanchefer – visat sig vara en
förutsättning för framgångsrika insatser. Det behövs
även strategier för att hantera den osäkerhet, oro och
ovilja som ofta uppstår när den etablerade ordningen
utmanas. Dessa reaktioner kan ta sig uttryck i aktivt
motstånd genom motargument och motåtgärder eller
passivt motstånd genom tyst ointresse och uteblivet
agerande.
Forskningen visar att innovativitet är en förutsättning för reell och hållbar förändring av exkluderande
strukturer och mekanismer (se t.ex. Alsos m.fl. 2016,
Berg Jansson & Lindberg 2015, Lindberg 2018, Lindberg m.fl. 2015). Det kan handla om nytänkande sätt
att identifiera brister och behov, formulera mål och
visioner eller utforma och genomföra insatser. Jämställdhet och inkludering kan även utgöra en drivkraft
för utvecklingen av innovationer, i form av nya varor,
tjänster, koncept och verksamheter som avsiktligen
motverkar exkludering. Digitala stöd och verktyg
– som fokuseras i denna rapport – kan bidra med
innovativa sätt att främja jämställdhet och inkludering,
samtidigt som de kan ses som innovationer i sig. Det
kan dels handla om digitisering, där analoga metoder och tjänster omvandlas till digitala. Det kan även
handla om digitalisering, där nya metoder och tjänster
skapas med hjälp av digital teknik (se European Union
2016, Ingram Bogusz 2018). Det digitala formatet
förutsätter dessutom att själva affärsmodellen eller
verksamhetslogiken förnyas, särskilt vad gäller hur
den skapar värde för användarna och intäkter för utförarna. I vissa fall kan det digitala formatet medföra att
helt nya marknader eller marknadsnischer skapas.
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Exempel
I detta avsnitt presenteras exempel på digitala verktyg
för jämställdhet och inkludering i organisationer och
samhälle, som utvecklats och används i Sverige.
De exempel som omfattas är sådana som använder den digitala teknikens interaktiva mekanismer
och kombinerade format. Exemplen har identifierats
genom webbsökningar och tips från verksamma inom
området. Information om exemplen har samlats in
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från deras webbplatser och genom kompletterande
maildialog med utvecklarna. Ett urval av exempel
har studerats mer ingående genom intervjuer med
utvecklarna och ett gemensamt analysseminarium om
studiens preliminära resultat. Dessa markeras med en
asterisk i Tabell 1 nedan, där alla studerade exempel
presenteras i bokstavsordning.

Titel

Funktion

Utvecklare

Mer info

Clusjion*

Berättelser för medarbetare och Clusjion
chefer på arbetsplatser

www.clusjion.se

Equalytics

Visualiserad statistik för företag

Equalytics

www.equalytics.se

Ett Dalarna och
Sverige för alla

Utbildning för medarbetare på
arbetsplatser

Hedemora kommun,
Länsstyrelsen Dalarna

www.jamliktdalarna.se

Förändringsrutan

Test för organisationer

Luleå tekniska universitet,
www.ltu.se/forandringsrutan
Sveriges lantbruksuniversitet

GenderEQ

App som mäter fördelning av
taltid vid möten

Doberman

www.gendereq.com

GenderTimer

App som mäter fördelning av
taltid vid möten, i media m.m.

Kichisaga

www.se.gendertimer.com

Genus- och jämställdhetsmedveten
undervisning

Utbildning för kursassistenter
på universitet

Linköpings universitet

www.lith.liu.se/genus

GOEQUAL*

Processtöd för företag och
organisationer

GOEQUAL

www.goequal.se

GoHub*

Processtöd för chefer och
medarbetare på arbetsplatser

GoGenius, Hubbster

www.gogenius.se/gohub

#inclusion

App med diskussionskort för
chefer och medarbetare på
arbetsplatser

ImplementDiversity

www.hurardethososs.se

Jämlikhetsresan

Processtöd för organisationer

Jämlikhetsresan

www.equalityjourney.eu

Jämställdhetscertifiering

Processtöd för arbetsplatser

Winnet Västra Götaland

www.jamstalldhetscertifiering.se

Jämställdhetskartan*

Visualiserad statistik för
kommuner och regioner

Winnet Västra Götaland

www.jamstalldhetskartan.se

Make Equal Analytics

Enkät för medarbetare på
arbetsplatser

Make Equal

https://analytics.makeequal.se

Make Equal Stories

Berättelser för verksamheter

Make Equal

www.stories.makeequal.se

MakEQuality

Processtöd för kommuner,
regioner, skolor och
räddningstjänst

Sveriges Kommuner
och Landsting

www.makequality.se

Titel

Funktion

Utvecklare

Mer info

Mångfald och
Inkludering

Utbildning för medarbetare på
arbetsplatser

Matilda Andersson
Consulting, Xtractor

www.matildaandersson.
se/e-utbildning-mangfald-ochinkludering

Organisera för en
jämställd arbetsmiljö

Test för medarbetare på
arbetsplatser

Arbetsmiljöverket

www.av.se/test-jamstalldarbetsmiljo

PIHR Pay Equality

Lönekartläggning för företag

PIHR

www.pihr.se

Power Up

App för medarbetare på
arbetsplatser

Mittuniversitetet

https://www.miun.se/Forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/
fgv/nyhetsarkiv1/2017-12/
app-mot-harskarteknikerisamma-tid-som-metoo-spredsover-varlden-och-satte-fokuspa-sexuella-trakasserier-slapptes-nyheten-om-mittuniversitetets-app-harskartekniker-franfgv-forum-for-genusvetenskapoch-forskargrupperingen-somkallar-sig-for-forum-for/

ProgressData.io

Visualiserad statistik för företag

Progress Data Sweden

www.progressdata.io

Schyst vardag

Utbildning för medarbetare och
chefer i besöksnäringen

Prevent, Visita, Unionen,
Kommunal Hotell- och
restaurangfacket

www.prevent.se/bransch/hotelloch-restaurang/webbutbildningschyst-vardag

Social Media Migrant
Sisters

Utbildning för utrikesfödda
kvinnor

WiTEC Sweden,
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

www.smswomen.eu

Trakasserier på arbets- Utbildning för chefer och
platsen
medarbetare på arbetsplatser

ImplementDiversity

https://app.coursio.com/store/
implementdiversity

Utvecklingsmall för
inkluderande verksamheter

Processtöd för organisationer

Luleå tekniska universitet,
www.ltu.se/
Sveriges lantbruksuniversitet inkluderandeskog

Vision 50/50

Utbildning för golfklubbar och
golfdistriktsförbund

Svenska Golfförbundet,
Riksidrottsförbundet, SISU
Idrottsutbildarna

www.golf.se/vision5050

Vkna webbverktyg i
jämställdhet*

Utbildning för medarbetare och
chefer på arbetsplatser

Vkna

www.vkna.se/utbildning

Tabell 1. Digitala stöd och verktyg för jämställdhet och inkludering
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Format och funktion
De digitala stöden och verktygen har olika format,
som kan vara en app, en webbplats, ett interaktivt
formulär eller annat. Exempel på en app är #inclusion,
med digitala diskussionskort för dialog och utveckling
kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatser. En
annan app är Power Up, med information, exempel

och tips för att identifiera och motverka härskartekniker. Det finns även appar som mäter fördelning av
taltid mellan kvinnor och män vid möten, såsom GenderTimer och GenderEQ. Den sistnämnda registrerar
automatiskt om det är en man eller kvinna som pratar
genom maskininlärningsbaserad teknik.

Power Up

Ett exempel på en webbplats är Jämställdhetscertifiering, med ett digitalt processtöd som vägleder
skapandet av en nulägesbild, handlingsplan och uppföljning för jämställda arbetsplatser. En annan webbplats är Schyst vardag, med en webbutbildning om
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling för
medarbetare och chefer i besöksnäringen. Ytterligare
ett exempel är webbplatsen Make Equal Stories, där

människor anonymt kan berätta om sina upplevelser
av diskriminerande och kränkande händelser på olika
platser – arbetsplatser, föreningar, skolor/universitet,
kollektivtrafiken, webben m.m. – vilket samlas i en
sökbar berättelsebank med kompletterande tips om
hur berättelserna kan användas för att skapa mer
jämlika verksamheter.

Make Equal Stories
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Jämlikhetsresan

Ett exempel på ett interaktivt formulär är Utvecklingsmall för inkluderande verksamheter, där användarna fyller i stegvisa rutor om nuläge, insatser och
framtid utifrån verksamhetens värdegrund och mål.
Ett annat exempel är Organisera för en jämställd
arbetsmiljö, där användarna fyller i svar på stegvisa
frågor om arbetsplatsens arbetsmiljö ur ett jämställdhetsperspektiv. Ytterligare ett exempel är processtödet Jämlikhetsresan, där användarna fyller i en stegvis
färdplan mot en jämlik organisation.
Verktygen fyller olika funktioner, där fyra huvudsakliga
inriktningar kan urskiljas:
• Samla och visualisera statistik
• Mäta och berätta om nuläget
• Öka kunskapen genom utbildning
• Systematisera förändringsprocessen

Ett exempel på ett verktyg som samlar och visualiserar statistik är Jämställdhetskartan, där könsuppdelad
statistik om den privata, offentliga och ideella sektorn
– samt de nationella jämställdhetsmålen – sammanställs och visualiseras på en digital karta för kommuner och regioner. Ett annat exempel är Equalytics som
automatiskt sammanställer och visualiserar könsuppdelad statistik om företagsledningar i diagram för
fond- och finansbolag. Ett exempel på ett verktyg för
att mäta och berätta om nuläget är Make Equal Analytics, där medarbetare anonymt besvarar enkätfrågor
om sina upplevelser av begränsande normer, diskriminering och utanförskap på arbetsplatsen. Ett annat
exempel är Clusjion, där medarbetare på arbetsplatser anonymt berättar om beteenden och händelser,
vilket sedan sammanställs och sprids till chefer och
medarbetare för att kunna skapa en mer inkluderande
organisationskultur.

Clusjion
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Ett exempel på ett verktyg för att öka kunskapen genom utbildning är Vkna webbverktyg, med kortfilmer,
animationer och diskussionsövningar om jämställdhet
och inkludering för medarbetare och chefer. Ett annat exempel är Vision 50/50, med kortfilmer, poddar,
texter, quiz och övningsuppgifter om jämställd idrott
och golf för golfklubbar och golfdistriktsförbund. Ytterligare ett exempel är Ett Dalarna och Sverige för alla,
med tips och reflektionsövningar om inkluderande
bemötande för medarbetare som i sitt arbete möter
invånare, brukare, kunder, elever eller kollegor. Ett ex-

empel på ett verktyg för att systematisera förändringsprocessen är GoHub, där en digital plattform aktiverar
chefer och medarbetare att bidra till kontinuerlig dokumentation, kommunikation och uppföljning av organisationens insatser för jämställdhet och inkludering.
Ett annat exempel är GOEQUAL, där en kombination
av texter, filmer, enkäter och metodtips lotsar företag
och organisationer genom stegvisa insatser för att
välja insatsområde, formulera mål, kartlägga nuläget,
genomföra åtgärder och utvärdera resultatet.

GOEQUAL

Målgrupp och användning
Den vanligaste målgruppen för verktygen är medarbetare och chefer på arbetsplatser i Sverige. Det
gäller exempelvis för processtöden Jämlikhetsresan,
MakEQuality, GoHub och GOEQUAL, webbutbildningarna Vkna webbverktyg i jämställdhet, Mångfald
och Inkludering, Trakasserier på arbetsplatsen och
Ett Dalarna och Sverige för alla, testet Organisera för
en jämställd arbetsmiljö, berättelseverktyget Clusjion
och appen Power Up. Vissa verktyg riktas specifikt till
vissa sorters organisationer, såsom företag, föreningar, kommuner eller universitet. Exempelvis riktas
statistikverktyget Jämställdhetskartan och processtödet MakEQuality till kommuner och regioner, medan
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statistikverktyget ProgressData.io riktas till företag och
webbutbildningen Genus- och jämställdhetsmedveten
undervisning till universitet. Några verktyg är inriktade
mot målgrupper inom specifika verksamhetsområden
– exempelvis golfklubbar i webbutbildningen Vision
50/50, besöksnäringen i webbutbildningen Schyst
vardag och fond- och finansbolag i statistikverktyget
Equalytics. Andra verktyg är riktade till allmänheten,
såsom apparna GenderTimer och GenderEQ, eller till
vissa grupper, såsom utrikesfödda kvinnor respektive
kursassistenter i webbutbildningarna Social Media
Migrant Sisters och Genus- och jämställdhetsmedveten undervisning.

Vision 50/50

Verktygen har ofta utformats för att vara så lättanvända som möjligt, utan krav på några förkunskaper
hos användarna. Flera av verktygen är avsedda att
användas helt på egen hand av målgruppen, såsom
apparna GenderTimer, Power Up och #inclusion,
testerna Förändringsrutan och Organisera för en
jämställd arbetsmiljö, berättelseverktyget Make Equal
Stories, samt processtöden Jämlikhetsresan, Jämställdhetscertifiering och MakeEQuality. Flera av de

verktyg som erbjuder statistik, mätning och berättelser, såsom Clusjion, Equalytics, Jämställdhetskartan
och Make Equal Analytics, är visserligen avsedda att
användas på egen hand, men kräver ofta analoga
insatser av konsulterna/utvecklarna för teknisk support och bearbetning av resultaten. Statistikverktyget
ProgressData.io har dock automatiserat hela kedjan
från datainsamling till visualisering, målformulering och
förbättringsförslag.

ProgressData.io
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Några av verktygen – såsom processtöden GoHub
och GOEQUAL, samt webbutbildningarna Vkna
webbverktyg i jämställdhet, Trakasserier på arbetsplatsen, Mångfald och Inkludering – är avsedda att
kombineras med analoga konsultinsatser i form av
rådgivning, processledning, utbildning m.m. Ofta
omfattar dessa även analoga insatser för förankring hos högsta ledningen, samt en introduktion om
verktygens funktion och användning för chefer och
medarbetare. Detta motiveras med insikten att reell

och hållbar organisationsförändring kräver en kombination av analogt och digitalt stöd, samt uppbackning från ledningen. Av samma anledning erbjuds
ofta liknande analoga tjänster som ett valbart tillägg
även till de övriga digitala verktygen. Tanken är att
verktygen ska sänka tröskeln till att initiera praktiska
insatser för jämställdhet och inkludering i organisationer och samhälle, vilket i sin tur kan skapa ett behov
av analogt/manuellt konsultstöd för att uppnå en mer
djupgående och skräddarsydd förändringsprocess.

Vkna webbverktyg i jämställdhet

Flera av verktygen har inbyggda mekanismer för att
aktivt involvera användarna. I webbutbildningarna
– Vision 50/50, Vkna webbverktyg, Schyst vardag,
Trakasserier på arbetsplatsen, Mångfald och Inkludering, Genus- och jämställdhetsmedveten undervisning, samt Social Media Migrant Sisters – kombineras
exempelvis olika format, såsom filmer, poddar, animationer, texter, quiz och övningsuppgifter, för att skapa
ett aktivt engagemang. I statistikverktyget Jämställdhetskartan finns två interaktiva funktioner – Trygghetskartan och Resvanekartan – som gör det möjligt
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för invånarna att lämna synpunkter och information till
kommunen. I berättelseverktygen Clusjion och Make
Equal Stories uppmanas medarbetare respektive
allmänheten att dela med sig av sina berättelser om
egenupplevda beteenden och händelser. I processtödet GoHub aktiveras medarbetare och chefer genom
en digital plattform där förändringsarbetet kan följas i
realtid, med kontinuerlig analys och kommunikation av
resultaten, snabb mobilisering av stöd och återkoppling, samt lättillgängliga kunskapsunderlag.

mang och insatser över tid, vilket bland annat lösts
genom abonnemangstjänster med påminnelser och
kontinuerlig rådgivning. Exempelvis påminner berättelseverktyget Clusjion automatiskt sina användare att
regelbundet berätta om beteenden och händelser på
arbetsplatsen, som avstamp för kontinuerlig förbättring av organisationskulturen.

GoHub

Både GoHub och webbutbildningen Vkna webbverktyg i jämställdhet omfattar en inledande analog/
manuell utbildning av chefer, så att de sedan själva
kan leda den digitala processen/utbildningen med
sina medarbetare. Därigenom ökas förankringen
och hållbarheten i förändringsprocessen. En upplevd
utmaning är att upprätthålla användarnas engage-

Clusjion

Kostnaden för att använda verktygen varierar – vissa
är helt kostnadsfria medan andra har en engångs- eller abonnemangsavgift. Exempel på verktyg som kan
användas kostnadsfritt är berättelseverktyget Make
Equal Stories, testerna Förändringsrutan och Organisera för en jämställd arbetsmiljö, samt processtöden
Jämlikhetsresan, Jämställdhetscertifiering, MakEQuality och Utvecklingsmall för inkluderande verksamheter. Däremot krävs betalning för de flesta av webbutbildningarna, såsom Vkna webbverktyg i jämställdhet,
Trakasserier på arbetsplatsen och Mångfald och Inkludering, samt processtöden GoHub och GOEQUAL,
respektive statistik- och berättelseverktygen Clusjion,
Equalytics, PIHR Pay Equality, ProgressData.io, Make
Equal Analytics och Jämställdhetskartan. Kostnaden
för apparna GenderTimer, GenderEQ, #inclusion och
Power Up varierar.

Förändringsrutan
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Utveckling och spridning
De digitala verktygen har utvecklats av olika aktörer
inom den offentliga, ideella och privata sektorn. Inom
den offentliga sektorn står exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting bakom processtödet MakEQuality, Arbetsmiljöverket bakom testet Organisera
för en jämställd arbetsmiljö, samt Hedemora kommun
och Länsstyrelsen Dalarna bakom webbutbildningen
Ett Dalarna och Sverige för alla. Inom akademin står
exempelvis Mittuniversitetet bakom appen Power Up,
Linköpings universitet bakom webbutbildningen Genus- och jämställdhetsmedveten undervisning, samt
Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet bakom testet Förändringsrutan och proces-

stödet Utvecklingsmall för inkluderande verksamheter.
Inom den ideella sektorn står exempelvis Winnet
Västra Götaland bakom statistikverktyget Jämställdhetskartan och processtödet Jämställdhetscertifiering,
Make Equal bakom berättelseverktyget Make Equal
Stories och enkätverktyget Make Equal Analytics,
WiTEC Sweden och Internationella Kvinnoföreningen
i Malmö bakom webbutbildningen Social Media Migrant Sisters, samt Svenska Golfförbundet, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna bakom webbutbildningen Vision 50/50. Dessutom står fackförbund
och arbetsgivarorganisationer bakom webbutbildningen Schyst vardag.

Schyst vardag

Inom den privata sektorn står exempelvis företaget
Clusjion bakom berättelseverktyget med samma
namn, Equalytics bakom statistikverktyget med
samma namn, Progress Data Sweden bakom statistikverktyget ProgressData.io, PIHR bakom kartläggningsverktyget PIHR Pay Equality, Kichisaga bakom
appen GenderTimer, Doberman bakom appen GenderEQ, ImplementDiversity bakom appen #inclusion
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och webbutbildningen Trakasserier på arbetsplatsen,
Vkna bakom webbutbildningen Vkna webbverktyg
i jämställdhet, Matilda Andersson Consulting och
Xtractor bakom webbutbildningen Mångfald och
Inkludering, GOEQUAL bakom processtödet med
samma namn, samt GoGenius och Hubbster bakom
processtödet GoHub.

GenderEQ

#inclusion

Utvecklingen av verktygen har finansierats på olika
sätt. Vissa har använt interna resurser, i form av egen
arbetstid och eget kapital. Andra har finansierat utvecklingen genom kunduppdrag eller externa projektmedel,
exempelvis från de statliga myndigheterna VINNOVA
och Tillväxtverket. För att utveckla verktygen har ofta en
mångfald av kompetenser behövts, inom bland annat
jämställdhet, inkludering, organisationsutveckling, digitalt
lärande, digital kommunikation, konceptutveckling, animation och programmering. Flera av exemplen har tagit
avstamp i utvecklarnas kompetenser inom jämställdhet
och inkludering. Konsulter med gedigen erfarenhet av
att utveckla och utföra analoga stöd och verktyg inom
jämställdhet och inkludering har exempelvis utvecklat
apparna GenderTimer och #inclusion, webbutbildningarna Trakasserier på arbetsplatsen, Vkna webbverktyg
i jämställdhet och Mångfald och Inkludering, samt
processtöden GOEQUAL, GoHub och Jämlikhetsresan.
Inom den ideella sektorn har kompetenser inom jämställdhet och inkludering bland de egna medarbetarna
och medlemmarna, samt externa experter, tillvaratagits
i statistikverktyget Jämställdhetskartan, enkätverktyget
Make Equal Analytics, berättelseverktyget Make Equal
Stories, processtödet Jämställdhetscertifiering, samt
webbutbildningarna Vision 50/50, Schyst vardag och
Social Media Migrant Sisters. Det gäller även inom den
offentliga sektorn, där företag, kommuner, landsting,
vård, skola och äldreomsorg exempelvis bidragit till utvecklingen av processtödet MakEQuality. I den offentliga
sektorn har vetenskaplig kompetens lagt grunden för
appen Power Up, testerna Förändringsrutan och Organisera för en jämställd arbetsmiljö, samt processtödet
Utvecklingsmall för inkluderande verksamheter.

För att utveckla verktygen har det även krävts kompetens inom digitalisering, vilket lösts på olika sätt. Den
vanligaste varianten är att experter inom programmering, animation och annan digitalisering anlitats
som underleverantörer i verktygsutveckling som letts
av experter inom jämställdhet och inkludering. Det är
exempelvis fallet med statistikverktyget Jämställdhetskartan, testet Förändringsrutan, webbutbildningen
Vkna webbverktyg i jämställdhet, samt processtöden
GOEQUAL och Utvecklingsmall för inkluderande verksamheter. En annan variant är att verktygen utvecklas
genom ett partnerskap, såsom processtödet GoHub
som utvecklades gemensamt av GoGenius experter
inom jämställdhet och inkludering och Hubbsters
experter inom digitala aktiveringsverktyg. På liknande
sätt utvecklades webbutbildningen Mångfald och Inkludering i samarbete mellan Matilda Andersson Consultings experter inom jämställdhet och inkludering
respektive Xtractors experter inom digitalt lärande.
Även appen Power Up utvecklades i samverkan mellan Mittuniversitetets forskare inom jämställdhet, inkludering, design och programmering. I vissa fall har experter inom jämställdhet och inkludering själva skapat
digitala verktyg, med hjälp av särskilda datorprogram
och webbutbildningar, vilket exempelvis är fallet med
processtödet Jämlikhetsresan och webbutbildningen
Trakasserier på arbetsplatsen. Det förekommer även
att verktygsutvecklingen initierats och letts av experter
inom digitalisering, med stöd av extern expertis inom
jämställdhet och inkludering, vilket exempelvis är fallet
med appen GenderEQ, berättelseverktyget Clusjion
och kartläggningsverktyget PIHR Pay Equality.

13

PIHR Pay Equality

Spridningen av verktygen varierar beroende på deras
format, målgrupp och affärsmodell. De flesta sprids
via webbaserade kanaler, där vissa verktyg har egna
webbplatser och sidor på sociala medier, såsom
statistikverktygen Jämställdhetskartan och ProgressData.io, berättelseverktygen Clusjion och Make Equal
Stories, enkätverktyget Make Equal Analytics, samt
processtöden GOEQUAL, Jämlikhetsresan och

Jämställdhetscertifiering. Många sprids även via
utvecklarnas befintliga kontaktnätverk, där exempelvis
processtödet MakEQuality sprids till kommuner och
regioner genom Sveriges Kommuner och Landsting, liksom webbutbildningen Vision 50/50 sprids till
golfklubbar och golfdistriktsförbund genom Svenska
Golfförbundet, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

MakEQuality
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De processtöd, webbutbildningar och berättelseverktyg som utvecklats av konsultbolag sprids vanligen
genom säljmöten, mässor, föredrag och andra kundkanaler. Det gäller exempelvis processtöden GoHub,
GOEQUAL och Jämlikhetsresan, webbutbildningarna
Trakasserier på arbetsplatsen, Vkna webbverktyg i
jämställdhet, Mångfald och Inkludering, samt berättelseverktyget Clusjion. Inom den ideella sektorn försöker Winnet Västra Götaland nå ut med statistikverktyget Jämställdhetskartan till kunder i den offentliga
sektorn genom rekommendationer från befintliga
användare och potentiella partnerskap med nationella
myndigheter. Återkommande argument i marknadsföringen är att verktygen hjälper till att realisera, strukturera och överblicka insatser för jämställdhet och
inkludering, att de är lätta att använda för både chefer
och medarbetare, samt att de bygger på gedigen
kunskap och erfarenhet inom bland annat jämställdhet, inkludering och organisationsutveckling.
Marknaden uppfattas dock som relativt omogen när
det gäller digitala verktyg inom jämställdhet och inkludering. Potentiella kunder saknar ofta insikt i värdet av
sådana verktyg och är sällan beredda att betala fullt

pris för att använda dem. Tack vare #metoo-rörelsen
noteras ett ökat intresse för verktygen, särskilt bland
privata företag. Samtidigt upplevs det vara svårt att
sälja till den offentliga sektorn på grund av rigida upphandlingsregler och befintlig, intern kompetens inom
jämställdhet och inkludering. Säljprocesserna blir ofta
utdragna och resurskrävande, med oförutsägbart utfall. I vissa fall har potentiella kunder erbjudits att delta
i pilottester av verktygen till reducerat pris, där resultaten kunnat användas för marknadsföring och vidareutveckling av verktygen. En kompletterande strategi
är att samla och kommunicera området som en helt
ny bransch, i skärningspunkten mellan jämställdhet/
inkludering och digitalisering. Därför har utvecklarna
bakom GOEQUAL tagit initiativ till att skapa hashtaggen #eqtech – en förkortning av equality-technology
– med inspiration från liknande branschbenämningar
såsom medtech, fintech och edutech. Om dessa
strategier visar sig vara framgångsrika bedömer flera
av konsultbolagen att deras verktyg har potential att
skalas upp till en global marknad. Några av verktygen
säljs redan internationellt, såsom kartläggningsverktyget PIHR Pay Equality som används i 25 länder.

Jämställdhetskartan
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Slutsatser
I detta avsnitt dras slutsatser om hur digitala stöd och
verktyg för jämställdhet och inkludering kan utformas,
spridas och användas på ett sätt som skapar reell
och hållbar förändring i organisationer och samhälle,
utifrån de studerade exemplen och tidigare forskning.
En central fråga är vilka komponenter och mekanismer i stöden och verktygen som möjliggör systematiska, kunskapsbaserade och innovativa insatser, vilket i
tidigare forskning visat sig vara en förutsättning för att
kunna förändra exkluderande mönster kring kön och
andra diskrimineringsgrunder.
Vad gäller verktygens förmåga att möjliggöra systematiska insatser, så varierar deras funktion och
omfattning. De verktyg som fyller en funktion som
processtöd möjliggör mest omfattande systematiska
insatser, där användarna lotsas genom flera av förändringsprocessens olika moment, såsom kartläggning, analys, målformulering, åtgärder och uppföljning.
Det innebär att de potentiellt kan underlätta insikter
och insatser inom alla de områden, nivåer och faser
som påverkar jämställdhet och inkludering i en verksamhet. De verktyg som fyller en funktion för statistik,
mätning, berättelser och utbildning omfattar bara vissa moment i förändringsprocessen. Inom dessa möjliggörs dock systematiska insatser genom de abonnemangsmodeller och påminnelsefunktioner som
ingår i några av verktygen. Dessa olika komponenter
och mekanismer för systematiska insatser kan på ett
sätt ses som ett fall av digitisering, där traditionella
analoga metoder och strategier för processledning,
mätning, utbildning m.m. helt enkelt översatts till digitala format. Samtidigt innehåller de digitala verktygen
funktioner som ökar systematiken och överblicken i
förändringsprocessens olika moment, där den digitala
teknikens möjligheter till interaktiva mekanismer och
kombinerade format tillvaratas genom filmer, poddar,
texter, quiz, enkäter, övningsuppgifter, metodtips,
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automatiserad datainsamling m.m. Det kan då lika väl
ses som ett fall av digitalisering, där nya sorters stöd
och verktyg skapats med hjälp av digital teknik.
Vad gäller verktygens förmåga att möjliggöra kunskapsbaserade insatser, så bygger många på
gedigen kunskap och erfarenhet inom jämställdhet
och inkludering. I flera fall tillvaratas utvecklarnas egna
kompetenser inom dessa områden, i kombination
med extern forskning och expertis. De verktyg vars
huvudsakliga funktion är att öka kunskapen genom
webbutbildningar omfattar mest uttalat kunskapsbaserade insatser, likväl som flera av de verktyg som
fungerar som processtöd. Kunskaperna förmedlas
där ofta genom en kombination av filmer, poddar, texter, quiz och analoga utbildningsinsatser, vilket möjliggör ett mångfacetterat och flexibelt lärande. Detta kan
göra det lättare för enskilda användare att förstå och
åtgärda orsakerna till exkluderande strukturer och
mekanismer i organisationer och samhälle. Även detta
kan ses som ett fall av simultan digitisering och digitalisering, eftersom analoga kunskaper dels översatts till
digitala, dels förmedlats genom interaktiva mekanismer och kombinerade format. Bland de verktyg som
fyller en funktion för statistik, mätning och berättelser
varierar kunskapsbasens innehåll och omfattning, där
analoga insatser ofta finns som valbart komplement
för att uppnå en mer djupgående och skräddarsydd
förändringsprocess.
Vad gäller verktygens förmåga att möjliggöra innovativa insatser, så kan det urskiljas i steget från
digitisering och digitalisering, där den digitala tekniken
tillvaratagits för att skapa ett mervärde för användarna, jämfört med analoga metoder och strategier
för statistik, mätning, berättelser, utbildning och
processledning. Det handlar om innovativa sätt att
skapa överblick, systematik och kunskapsöverföring, vilket möjliggör nytänkande behovsidentifiering,

målformulering, åtgärdsutformning och genomförande
i likhet med tidigare forskning om innovativa insatser
för jämställdhet och inkludering. Många av verktygen
tillvaratar på ett innovativt sätt den digitala teknikens
interaktiva mekanismer för bland annat mätning,
utbildning och processtöd. Dessutom omfattar verktygen ofta nytänkande kombinationer av olika format
för bland annat utbildning, processtöd och statistik.
Frågan är om verktygen tillvaratar den digitala tekniken på ett tillräckligt innovativt sätt när det gäller
att skapa mervärden för användarna, jämfört med
analoga alternativ. Enligt tidigare forskning kräver det
att själva verksamhetslogiken förnyas, bland annat
vad gäller hur målgruppen aktivt och kontinuerligt kan
involveras, samt hur eventuellt motstånd mot förändring kan hanteras.
Flera av verktygen omfattar aktiverande digitala
funktioner, ofta i kombination med analog rådgivning,

processledning, utbildning m.m. för att kunna skapa
en mer djupgående och skräddarsydd förändringsprocess. Kanske är just denna innovativa kombination
av digitala och analoga funktioner avgörande för att
verktygen ska möjliggöra reell och hållbar förändring i
organisationer och samhälle. För att uppfylla sin mest
grundläggande aktiverande funktion behöver samtidigt tilltänkta målgrupper informeras om verktygens
existens och motiveras att använda dem. Där kan
den innovativa strategin att samla och kommunicera
området som en helt ny bransch vara vägen till en
breddad nationell och global marknad – potentiellt
under den föreslagna paraplybenämningen eqtech.
På dessa sätt bekräftar studien att digitala stöd och
verktyg å ena sidan kan bidra med innovativa sätt att
främja jämställdhet och inkludering, samtidigt som
de å andra sidan kan ses som innovationer i sig som
utvecklats med jämställdhet och inkludering som en
drivkraft.

17

Litteratur
Alsos, G. A., Hytti, U., Ljunggren, E. (red.) (2016). Research Handbook on Gender and Innovation. Cheltenham:
Edward Elgar Publishing. Mer info: www.e-elgar.com/shop/research-handbook-on-gender-and-innovation
Amundsdotter, E., Ericson, M., Jansson, U., Linghag, S. (2015). Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete.
Karlstad: Karlstads universitet. Finns på: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:868851/FULLTEXT01.pdf
Berg Jansson, A. & Lindberg, M. (2015). Orienteringsbok: Genusdriven social innovation. Luleå: Luleå tekniska
universitet. Finns på www.ltu.se/genusdrivensocialinnovation
European Union (2016). Open Innovation, Open Science, Open to the World – a vision for Europe. Brussels:
European Commission. Finns på www.ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-openscience-open-world-vision-europe
Ingram Bogusz, C. (2018). Crowds, Coins and Communities: Digital Entrepreneuring in Emerging Financial
Structures. Doktorsavhandling. Handelshögskolan i Stockholm. Finns på www.clairebogusz.com/research/thesis
Lindberg, M. (2018). Inkluderande forskning och innovation. Stockholm: Formas. Finns på
www.formas.se/analys-och-resultat/publikationer/2018-12-23-inkluderande-forskning-och-innovation.html
Lindberg, M., Forsberg, L., Karlberg, H. (2015). Gendered social innovation – a theoretical lens for analysing
structural transformation in organisations and society. International Journal of Social Entrepreneurship and
Innovation. 3(6): 472-483. Mer info: www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSEI.2015.073540
Lindholm, K., red. (2011). Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur.
Mer info: www.studentlitteratur.se/#9789144068800/Jämställdhet+i+verksamhetsutveckling
Martinsson, L., Griffin, G., Giritli Nygren, K. (red.) (2016). Challenging the myth of gender equality in
Sweden. Bristol: Policy Press. Mer info: www.policypress.universitypressscholarship.com/view/10.1332/
policypress/9781447325963.001.0001/upso-9781447325963

18

Mer innovationsforskning från
Luleå tekniska universitet
finns på www.ltu.se/innovationsforskning

19

20

