
Digitaliseringen har potential 

att höja vår livskvalité och bidra 

till social sammanhållning. 



Syftet med dagen
Främja samtal och förståelse mellan offentlig sektor och 
IT-branschen, beställare och leverantörer, som stärker 

framväxten av digitala samhällstjänster för alla.



Programmet

• Välkomna till Utvecklarscenen!

• Inledning: Intersektionalitet för IT-branschen. Hur får vi alla med i den 
digitala utvecklingen?

• Inspirationspass: IT-utvecklarens roll i att skapa inkluderande digitala 
tjänster
• Consid, Peter Hellgren

• Cybercom, Patrik Lägermo

• Pausgympa med Friskis & Svettis, Johan Thor

• Microsofts arbete med digital inkludering, Microsoft Tyskland, Anna Kopp



Intersektionalitet

KÖN

ETNICITET UTBILDNING

ÅLDER

BOSTADS-
ORT

HÄLSA

FUNKTIONALITET

ETCTERA
…

HUDFÄRG
GEOGRAFI

ARBETE

EKONOMI

Intersektionalitet synliggör hur kategorier som kön, ålder, boendeort, hudfärg, 
etnicitet, socioekonomisk bakgrund etc. samverkar och förstärker varandra, 
och hur detta skapar under- och överordning.

”There is no such thing as a single-issue struggle because 
we do not live single-issue lives”

Audre Lorde 



Vilken plats associerar ni med 
självkörande fordon?



Frågor för dagen 

1. För vem och för vilka behov utvecklar offentlig och privat sektor digitala 
tjänster? 

2. Vilka grupper av individer och platser gynnas/inkluderas respektive 
missgynnas/exkluderas? Vad blir konsekvenserna?

3. Hur kan vi utveckla digitala tjänster som inkluderar och möter olika 
gruppers behov, oavsett ålder, funktionsvariation, boendeort, hudfärg 
etc. 

4. Vad är IT-utvecklarens roll? Hur kan IT-branschen/företagen/utvecklare i 
allt större grad bidra till samhällsnyttig digitalisering inom offentlig 
sektor?



Intersektionalitet för IT-
branschen: Hur får vi alla med i 

den digitala utvecklingen?



Joy Buolamwini – MIT Media Lab



Exkludering

• Diskriminering

• Osynliggörande 

• Manligt tolkningsföreträde 

• Vit data

• Bristande mångfald

• Reproduktion av stereotypa normer

Kan/bör den digitala 
teknikutvecklingen 
demokratiseras?



Jämställdhetsintegrera er 
verksamhet med ett 

intersektionellt perspektiv.
#1



Nyttja kraften i 
användardriven design 

och UX-rollen

#2



Satsa på innovation 
och affärsutveckling. 

#3



Var har IT-företagen möjlighet att främja en 
inkluderande utveckling?

Ledning och 
styrning

Strategier, mål 
och uppföljning

Marknadsföring, 
rekrytering och 

utbildning

Design och 
användartester 
(inkl. copy, content m.m.)

Innovation, 
affärsutveckling 

och nätverk

Vidareutveckling 
och förvaltning

Kod, data och 
träningsmodeller 

Organisations-
kultur



Gott exempel

Uppkopplad lekplats i Linköping



Intersektionellt kvalitetssäkrade 
digitala tjänster

I Sverige, Region Jönköpings län – och på export till resten av världen!

Vision


