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Intro
Många företag saknar tid, resurser och kunskap i 
att skriva inkluderande texter. Ett exempel är att 
rekryteringsannonser ofta kopieras från tidigare, vilket kan 
medföra att exkluderande formuleringar finns kvar och 
att färre från andra än de traditionella målgrupper ansöker 
till  jobben. Myndigheter är lagbundna att säkerställa 
inkluderande texter. Företag prioriterar oftast kortsiktigare 
behov, exempelvis att snabbt hitta ny personal. Trots att 
många ser affärsnytta med inkludering, prioriteras andra 
uppgifter. Då det finns ett stort intresse för inkluderande 
text- och språkbruk, men brist på tid och kunskap, kan 
det konstateras att det behövs mer kunskap om normer 
och bias i relation till rekrytering och texter i dagens i allt 
högre grad digitala värld. 
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Rekryteringsbias
Jämställdhetsarbete har bedrivits på olika sätt under en 
längre tid i Sverige. Det har dock ännu inte medfört att 
alla utbildningar, professioner, områden, arbeten och 
organisationer är jämställda. Vad kan det bero på? Vilka 
fördomar och normer är det egentligen som styr vid 
rekrytering och vad kan en göra annorlunda?



5

Jämställdhetsarbete har bedrivits på olika sätt och under en längre 
tid i Sveriges universitet, företag och organisationer. Ett exempel är 
högskolelagen som anger att: 

“...Jämställdhet mellan kvinnor och 
män alltid [ska] iakttas och främjas. 
Balans mellan kvinnor och män är från 
kvalitetssynpunkt viktigt och nödvändigt 
från universitetet. Erfarenhet, kunskap 
och kreativitet från båda könen ska 
tillvaratas för att få bästa möjliga kvalitet 
i verksamheten. Vid varje rekrytering 
ska universitetet aktivt söka och pröva 
kandidater av båda könen”2. 

Trots att många utbildningar, företag och organisationer har liknande 
intentioner är det ofta just vid anställning och rekrytering som fördomar 
kring exempelvis kön manifesteras. En vanlig föreställning är att 
kompetens är könsneutral3. Studier visar dock att rekryteringsarbetet 
inkluderar både subtila och inte fullt så subtila ledtrådar till om 
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utbildningen, arbetet, företaget eller organisationen kommer 
att vara inkluderande4. Ett exempel är att teknikföretag ofta har 
rekryteringsmaterial som innehåller bilder, referenser och aktiviteter som 
resonerar mer med mäns intressen5. Ett teknikföretag kommunicerade 
till exempel sin kreativa arbetsmiljön som bestående av fotbollsspel och 
ölkylskåp. Andra företag hänvisade till en stereotypt typisk “nördkultur”, 
med klara referenser till science fiction-berättelserna Star Trek och Star 
Wars. Sådana könsstereotypiska signaler kan ha negativ inverkan på 
kvinnors intresse, prestanda och känsla av tillhörighet, även om deras 
kompetens för att utföra arbetet är fullt relevant6. 

Förutom att annonstexter kan innehålla könsstereotypa referenser, har 
det även visats att rekryteringsprocesserna inte alltid är så könsneutrala 
som det påstås. Ett exempel är när tjänster redan i princip är tillsatta 
av en tilltänkt person, vilket gör att de sökande inte konkurrerar på lika 
villkor7.  Fler män rekryteras även när det finns kvalificerade kvinnor, 
vilket förklaras av att män oftare väljer personer med liknande utbildning, 
erfarenheter och kompetens, vilket oftare är just andra män8. Kvinnor 
lyfter ibland fram att de måste prestera bättre än män för att alls komma 
ifråga för en position9. 

Det som behövs sägs vara en större legimitet att driva frågan om 
genusmedveten rekrytering. Exempelvis arbetar Luleå tekniska universitet 
med en modell som består av fyra hållplatser10:
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1. Beredning: vem bör delta i rekryteringen?; behövs positiv 
särbehandling?; hur kan “kronprinsfällor” och “gräddfiler” undvikas?

2. Rekryteringsgrupp: säkerställ jämn könsfördelning; utforma profil och 
annons med inkluderande texter; kontaktpersoner både kvinna och 
man; säkerställ spridning i olika nätverk.

3. Sakkunnig: rekrytera externa sakkunniga (kvinna + man) för att bättre 
säkerställa att olika perspektiv beaktas.

4. Anställningsnämnd: säkerställ jämn könsfördelning i en grupp särskilt 
tillsatta personer att bedöma kompetensen, säkerställ medvetenhet 
om normer och bias i bedömning.

Trots medvetenheten hos HR avdelningar om problematiken med icke 
genusmedveten rekrytering gör en dåligt planerad rekrytering att det 
ibland genas i kurvorna. Ofta saknas kompetens, exempelvis har sällan 
inblandade personer utbildning i genusmedvetenhet. Bedömningen 
ska vara könsneutral, vilket i praktiken ofta innebär att vissa personer 
bedöms mer positivt och andra mer negativt. Det finns därmed en risk 
för judgment bias, utifrån fördomar och olika förväntningar på kvinnor 
respektive män. Det sägs exempelvis att kvinnor bedöms utifrån andra 
kriterier än män11. Förutom den rena kompetensen som behövs för 
uppdraget kan det exempelvis handla om att den sökande ska ha ingått i 
olika styrelser, ha blivit inbjuden att föreläsa eller ha opponerat vid andra 
institutioner. Detta gynnas av informella nätverk, vilket tenderar att gynna 
män och missgynna kvinnor12. 
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Ett annat sätt att tänka är kring vilket erbjudande som egentligen 
avses. Paula Wennberg har under lång tid arbetat med utbildning kring 
inkluderande rekrytering vid både akademi och IT företag:

“En viktig bit som jag försöker förmedla är att de behöver tänka att de ska 
bygga team istället för att anställa individer. 

Jag brukar föreläsa om jämställdhet och varför det kan vara bra för dem att 
jobba med det på en mer kontinuerlig basis, inte bara när de ska rekrytera. 
Jag pratar normkritik till exempel. 

En idé att tänka på för rekryteringstexten är till exempel att beskriva 
hur vi jobbar som företag, då behöver jämställdhet visa sig i vardagen, 
inte bara som fina ord vid rekryteringen. Det kan även vara att ge dem 
ett erbjudande, att beskriva arbete, team och arbetsplats snarare än 
nödvändig kompetens. En stereotyp rekrytering letar igenom en kravlista 
efter olika saker som ofta är det de känner igen, men för att utmana 
fördomar behöver vi göra på andra sätt: fokusera på erbjudandet. 

Jag granskar annonser och då är det ofta när de håller på och rekryterar. 
Jag vill att de ska tänka inkluderande rekrytering och fundera över vilka 
kanaler de använder för rekrytering. Det behövs en chef som förstår, en 
viss struktur i företaget och en viss mogenhet”13. 
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Bias i IT sektorn
Digitaliseringen som pågår både  i Sverige och globalt 
har g jort att IT-sektorn har blivit en viktig bransch för 
sysselsättning och tillväxt. Det största hindret för ökad 
tillväxt sägs vara bristen på kompetens, där ett underskott 
på mer än 70 000 personer befaras till år 2022 om inget 
görs19. Är bristen på kompetens verkligen så stor som 
anges, eller söker företag på fel ställen? 
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Anna Tomasson, senior QA specialist, menar att:

 “Ojämställdhet inom IT-sektorn 
upprätthålls genom att män håller ihop 
informella strukturer som osynliggör 
kvinnor. Så länge grabbgänget tillåts 
dominera kommer det inte bli bättre”20.

Ett problem vid rekrytering till IT-sektorn är att en del kvinnor inte 
upplever att det är ett område riktat till dem, dvs. att utbildningar, 
reklam, annonser och erbjudanden om detta område inte rör dem21. 
Det kan handla om ordval och formuleringar som gör att de inte känner 
sig inkluderande. Det sägs exempelvis att en betoning på det tekniska 
ofta tycks attrahera fler män22. Den främsta anledningen till att så få 
kvinnor arbetar inom IT sägs vara att tjejer inte uppmuntras till tekniska 
intressen, samt att det finns få kvinnliga förebilder inom IT23.  Ytterligare 
en anledning sägs vara att både företag och utbildningar är dåliga på att 
rikta sig mot tjejer24. Problemet skulle därmed kunna finnas inom själva 
branschen själv, med den kultur, de strukturer och normer som förs fram 
och som behöver brytas för att förändra situationen. 
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Digitaliseringsbias
Dagens samhällen digitaliseras i allt högre grad och 
snabbare takt. En del i detta är att artificiell intelligens blir 
allt vanligare och enklare att använda i vår vardag. AI, IT 
och datateknik är de områden som står bakom en stor del 
av utvecklingen, men en relevant fråga i den nuvarande 
digitaliseringsivern är om andra områden bör involveras 
för att säkerställa att digitalisering implementeras på ett 
inkluderande och jämställt vis.
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Automatisering är en bred trend idag. Med AI/maskininlärning kan 
uppgifter klaras av betydligt snabbare än vad människan är kapabel till. 
Men det kan gå fel. Amazon g jorde exempelvis ett försök att utveckla 
ett rekryteringsverktyg som tränades att se mönster i ansökningar som 
lämnats in under de senaste tio åren, samt utfallen av dem14. Problemet 
var att majoriteten av ansökningarna kom från män och utfallet av 
rekryteringarna var oftast en man, vilket g jorde att programmet på egen 
hand lärde sig att män var att föredra och sållade bort kvinnorna som 
sökte teknikjobb. Det behöver kanske inte tilläggas att projektet lades ner 
omedelbart. 

IT sektorn sägs behöva lära sig om och använda sig av kunskap om normer, 
bias, stereotyper och fördomar för att kunna avprogrammera data från 
dem15. AI algoritmer behöver utvecklas för att även kunna identifiera bias 
i data. Problematiken som kan uppstå när algoritmer tränas på data där 
bias, stereotyper och fördomar inte medvetet tas hänsyn till är exempelvis 
texter som översätts från ett språk till ett annat ändrar objektet från “hon” 
till “han”, bilder där vissa människor inte identifieras som det de avses vara, 
exempelvis en indisk brud, programvaror i kameror som används för att 
varna för att personer blinkar tolkar det som att asiatiska människor alltid 
blinkar. 

En populär algoritm i dessa sammanhang, word-embedding, används 
för att bearbeta och analysera stora mängder data i språk. Den koppling 
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Biases in the data 
often reflect deep and 
hidden imbalances 
in institutional 
infrastructures and 
social power relations. 
(Zou & Schiebinger, 2018)

”
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som algoritmen gör är att karaktärisera europeiska och amerikanska 
namn som “trevliga” och afroamerikanska som “otrevliga”. Stereotypt 
och fördomsfullt beslutsfattande är inte unikt för AI, dock medför 
digitaliseringen av våra samhällen att det är ett kritiskt problem att 
adressera16.  

Både inom akademin och industrin tenderar datavetare att få 
både publikationer och mediatäckning för utveckling av allt mer 
sofistikerade algoritmer. Relativt lite uppmärksamhet ägnas åt hur 
data samlas in, bearbetas och organiseras. En viktig del i utvecklingen 
av AI är träningsdata: den mesta maskininlärningen sker på stora, 
datauppsättningar. Forskare använder sig ofta av lättillgängliga 
webbplatser med stora datamängder, exempelvis Google, Wikipedia och 
ImageNet. Dessa datamängder analyseras sedan av doktorander eller via 
crowdsourcing-plattformar som Amazon Mechanical Turk. Detta sägs 
kunna leda till medvetna eller omedvetna fördomar i kodningen avseende 
exempelvis kön, etnicitet och kulturer17.  Ett problem är exempelvis att 
vissa grupper är över- och andra underrepresenterade. Mer än 45 procent 
av all data från ImageNet kommer från USA, men de representerar 
bara 4 procent av världens befolkning18. Överrepresentationen av vissa 
grupper kan vara en orsak till att ett fotografi av en traditionell amerikansk 
brud klädd i vitt klassificeras som just “brud”, medan ett fotografi av en 
nordindisk traditionellt klädd brud klassificeras som “performancekonst” 
och “kostym”. 
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NoBias
Det finns några knep att ta till för att utveckla mer 
inkluderande texter exempelvis vid rekryteringannonser 
och annan kommunikation
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 � Byt ut pronomen: byta ut “man” till “en” eller generiskt 
“han” mot “hen”.

 � Ändra titlar: byta ut ex. “riksdagsman” till “riksdagsledamot”.
 � Undvik stereotypa kategoriseringar: bilder och referenser 
som leder till en viss förståelse av verksamheten, exempelvis 
“datornörd”, att “här jobbbar vi dygnet runt”, “fotbollsspel” 
och “ölkylskåp” etc. 

 � Använd generiska funktioner: uppmärksamma och föreslå 
när texten underbygger normer genom att peka ut det som 
avviker, t.ex. om det skrivs “damfotboll” föreslå “fotboll” eller 
istället för “adoptivföräldrar” föreslå “föräldrar”.

 � Ändra normen: föreslå “funktionsvariation” istället för 
“funktionshindrad” eller “funktionsnedsättning” för att bryta 
normen av nedsatt funktionalitet. 

 � Utmana normen: undvika att underbygga normen, ex. om 
ingenjörer oftast presenteras som män och sjuksköterskor 
som kvinnor - gör tvärtom i texten för att utmana normen. 

 � Vägled: ge vägledning i vilka ord som är mer passande 
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utifrån deras konnotationer, exempelvis använd “HBTQ-
person” istället för “homosexuell” eller “nyanländ” istället för 
“invandrare”. 

 � Kommunicera annorlunda: ge en bredare bild av 
verksamheten än de rent tekniska aspekterna, ex. beskriv vad 
arbetet leder till, vem som använder det, vilken nytta det gör 
istället för vilket programmeringsspråk som personen bör 
kunna. 

 � Visualisera nytt: kommunicera med bilder som beskriver en 
bredare bild av verksamheten. Tänk på kroppspråk och ton i 
bilderna så att de representerar det som avses och inte bidrar 
till stereotyper.  Använd bilder av både kvinnor och män, 
unga och gamla, olika etnicitet och funktion för att bredda 
målgruppen av sökande.
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Syftet med projektet NoBias var att i en normkreativ designprocess 
utforska intresse av, och affärspotential i, ett digitalt verktyg som kan 
analysera normer och bias i textbaserad kommunikation. Projektet 
finansierades av Vinnova och genomfördes under 2019 av Åsa Wikberg 
Nilsson, biträdande professor i Design vid Luleå tekniska universitet, 
Amanda Malmqvist, affärsutvecklare i organisationen Teknikkvinnor och 
Tore Johnsson, affärsutvecklare vid Luleå Science Park. 

Genom litteraturstudier, intervjuer och prototyper har vi sökt en 
bred förståelse för kunskapsområdet kring inkludering och normer i 
text. Ansatsen har varit designdriven snarare än lösningsfokuserad, 
dvs. att öppet utforska problemområdet utan att bekräfta en viss 
potentiell lösning. Vi har g jort litteraturstudier, kontextundersökningar, 
benchmarking, konkurrensanalyser, idéarbete och prototypande av olika 
lösningar. Det innebär i praktiken de första stegen i en utforskande 
designprocess1. Vi har intervjuat 25 personer med olika bakgrund, ex. 
forskare inom design, genus- och litteraturvetenskap, språkvårdare, HR-
personal/rekryterare, samt chefer på små- till multinationella storbolag. 
Intervjuerna genomfördes för att utforska behov hos olika kategorier av 
experter, användare och intressenter. Ett utfall är att flera myndigheter 
på grund av sitt demokratiska ansvar ofta har språkvårdare som arbetar 

Om projektet
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enbart med utformning av inkluderande texter, något vi ej identifierat på 
privata företag eller inom akademin. Inkludering uppges av flera företag 
vara mer av en extrauppgift, men inte den huvudsakliga arbetsuppgiften. 
Individer på företagen uppgav sig dock villiga att arbeta med dessa frågor. 
Efter en analys av de behov vi identifierat drogs slutsatsen att en digital 
tjänst är en möjlig lösning. 

Litteraturstudien fokuserade på bias i text, normkritik samt normkritik 
i relation till AI, IT-sektorn och digitala tjänster för att utforska 
utmaningar i dylika lösningar. Förutom behovsanalys har vi även analyserat 
användbarhet för att lösningen ska upplevas som enkel och intressant att 
använda.Vi har utforskat olika möjliga tekniska lösningar för hur ett sådant 
digitalt verktyg kan utformas och hur på vilka olika plattformar det bör 
finnas. Det har inneburit utforskning av möjligheten att implementera AI 
i verktyget och att stödja flera språk. Våra utforskningar har även omfattat 
flexibla affärsmodeller och betallösningar, allt från engångsinloggningar till 
brandade företagskonton. 

Vi har även utforskat hur lösningen bör utformas för att kunna 
underhållas, för att skapa en lösning som har möjlighet att bli hållbar 
över tid. Vår analys är att ett verktyg behöver vara plattformsoberoende 
för att kunna nå en så bred användargrupp som möjligt, samt för att ge 
användarna en flexibilitet och möjlighet att arbeta på olika platser med en 
snabb bearbetning av texter. 
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Avsikten var att utforska möjligheterna till ett verktyg som kan analysera 
bias i skrift. Resultatet är en prototyp som bygger på en mjukvarubaserad 
algoritm som kan matas med text som input antingen via inläsning 
av filformat som .pdf, eller via direkt inmatning genom något digitalt 
gränssnitt. Dessutom har vi grundat hypoteserna att kunden är privata 
företag och att affärsmodellen är licenser eventuellt med ett freemium-
alternativ. 

Den primära tanken är att verktyget bland annat ska användas vid 
rekrytering, för att kunna attrahera en mångfald av relevanta individer 
oavsett bakgrund, kön, etnicitet och annan tillhörighet. Under 
förstudien har det även framkommit att kommunikatörer som hanterar 
organisationers interna och externa kommunikation kan se en nytta av 
att kunna använda ett normkritiskt verktyg. Prototypen som utvecklats i 
projektet:

 � Utbildar användarna genom förslag på omformuleringar som skapar en 
förståelse för varför och hur med avseende på bias och normer. På så sätt 
bidrar lösningen långsiktigt till att medvetandegöra, insikter som finns kvar 
även när användarna inte aktivt arbetar med verktyget.

 �  Upplyser om vad som innehållsmässigt är mer inkluderande text. Detta 
hjälper företag att nå ut till en mer diversifierad och jämställd målgrupp. 
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Ett mervärde är att detta kan bidra till att medarbetare upplever att 
företaget arbetar aktivt med jämställdhet och inkludering då verktyget 
används i all textbaserad kommunikation. Vi anser att verktyget på 
så sätt bidrar till att öka rekrytering av och minskad omsättning av 
en diversifierad kompetenspool, med avsikten att i sin tur leda till det 
långsiktiga målet med ökad mångfald och jämställdhet i samhället i stort. 

På kommande sidor illustreras användandet i en utvecklad prototyp av 
verktyget/den digitala tjänsten. Tanken är att du själv ska kunna skriva in 
text och få markeringar på de ord eller begrepp som kan tolkas som icke 
inkluderande. Som användare av NoBias kan välja att byta ut till förslaget 
som erbjuds och samtidigt få en bättre förståelse för vad som är normativt 
och exkluderande i texten. 
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Hur inkluderande 
är din text? 
Klistra eller skriv in din text i rutan nedan 
för att ta reda på det och även få förslag, 
insikter och råd direkt i verktyget.

>>Skriv text
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Ett ögonblick, texten scannas...
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Texten innehåller 6 markeringar. Klicka 
på texten för att ta reda på varför just 
dessa blev markerade och få förslag hur de 
kan ändras.

Du kommer huvudsakligen jobba med .NET 
webbprogrammering och MSSQL server. 
Här gäller full stack, så du kommer både 
jobba under huven och se till att framsidan 
är välpolerad. Vi behöver dig som är hungrig 
som en björn och dyker på det senaste inom 
.NET och inte räds riktiga utmaningar som 
att själv ta bollen i mål. Du blir vår Lead 
för .NET och jobbar 110% för att hålla oss i 
framkant. Du serveras en kall öl till matchen 
när jobbet är klart!

“jobba under 
huven” kopplas till 
en mansdominerad 
verksamhet. 

FÖRSLAG: 
ändra texten till 
något mer neutralt 
och inkluderande, 
exempelvis “arbeta i 
team”.

>>BYT UT
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