NoBias är ett pågående forskningsprojekt
som undersöker potentialen i att skapa
inkluderande kommunikation med hjälp av
AI. NoBias vill utveckla en teknisk lösning
som hjälper till att analysera och korrigera
exkluderande uttryck i bl.a. texter,
samtidigt som det utbildar användaren ur
ett normkritiskt perspektiv.

KOGNITIV BIAS

PROBLEM
FORSKNINGSRESULTAT VISAR ATT
KOMMUNIKATION KAN BEGRÄNSA
MÅNGFALD

ÄR EN UNDERMEDVETEN MEKANISM
SOM PÅVERKAR OSS VID
BESLUTSFATTANDE*

FORMULERINGAR
PÅVERKAR VEM SOM KÄNNER
TILLHÖRIGHET OCH FATTAR INTRESSE**

BIAS I
REKRYTERINGSANNONSER
PÅVERKAR ANTALET SÖKANDE**

BIAS I
EXTERN KOMMUNIKATION
SYNLIGGÖR KULTURELLA BRISTER INTERNT**
*Källa: https://www.researchgate.net/publication/308584925_The_Evolution_of_Cognitive_Bias
**Källa: https://ideas.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2018/07/Gaucher-Friesen-Kay-2011.pdf

Bias påverkar många chefers
beslut vid rekrytering.

Män igenkänner sig mer med ord som ”ambitiös”,
”intelligent” och ”analytisk” och kvinnor mer med
ord som ”engagerad”, ”arbetsam” och ”intuitiv”.

Annonser med jobbtiteln
”Programmerare” attraherar fler
kvinnor än de med ”Utvecklare”.

Ordval i extern kommunikation
påverkar uppfattningen om mångfald
inom organisationen.

VÅR VISION
EN DIGITAL TJÄNST SOM FÖRÄNDRAR
EXKLUDERANDE BETEENDE OCH
SKAPAR INKLUDERANDE
KOMMUNIKATION I SKRIFT

ÖKA KUNSKAP
Genom att låta ett digitalt verktyg
utbilda och informera användaren
om vilka ordval och formuleringar
som riskerar att exkludera.

STÖTTA MÅNGFALDSARBETE
Genom att låta ett digitalt verktyg
normkritiskt analysera och föreslå
textkorrigering, och därmed på ett
resurs- och tidseﬀektivt sätt öka
användarens medvetenhet.

DETEKTERA OMEDVETEN BIAS
Genom att låta forskning och AI
klassificera vilka ordval och
formuleringar som riskerar att
exkludera.

SAMARBETE
NI FÅR VARA MED OCH PÅVERKA
UNDER RESAN FRÅN INITIAL
UTVECKLING TILL SLUTLIG PRODUKT

KARTLÄGGNING

DATAINSAMLING

GEMENSAMMA DESIGNSPRINTS

EARLY BIRD

Tillsammans kartlägger vi eventuella
utmaningar och behov samt önskemål
på vad en digital tjänst skulle kunna
göra. Potentialen av ett vidare
samarbete med designsprints
diskuteras.

Projektet får tillgång till era
rekryteringsannonser med
tillhörande information (i enlighet
med GDPR) för att analysera data
och träna maskininlärningsmodeller.

Ni får möjlighet att vara med och testa,
påverka och ge feedback under
utvecklingen i en iterativ process.

Ni ges den unika möjligheten att
vara först med att köpa och ta
del av tjänsten som utvecklats.

TIDSPLAN
FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

MAJ
2019

JAN
2020

JUNI
2020

JUNI
2022

FÖRSTUDIE

Luleå Tekniska
Universitet och
Teknikkvinnor har
tillsammans utforskat
potentialen i ett
verktyg som kan
analysera bias i
textbaserad
kommunikation.

INNOVATIONSPROJEKT
Syfte att designa och implementera en tekniskt samt aﬀärsmässigt
hållbar digital tjänst för inkluderande kommunikation.

FEB
2021
DATAINSAMLING
INSAMLING AV
REKRYTERINGSANNONSER
MED TILLHÖRANDE
INFORMATION,

JUNI
2021
DESIGNSPRINTS

ANVÄNDNING & DESIGNSPRINTS

UTVECKLING AV EN FÖRSTA
BETAVERSION BASERAD PÅ ER
INPUT.

AKTUELL VERSION UPPDATERAS
UTIFRÅN FEEDBACK FRÅN ER I EN
ITERATIV PROCESS.

FÖRSTA PROTOTYP/MVP

ANDVÄNDBAR
BETAVERSION

SLUTLIG VERSION

PROJEKTPARTER
INVESTERARE

Vinnova Sveriges
Innovationsmyndighet
arbetar för att främja
Sveriges
innovationsförmåga och
för att bidra till hållbar
tillväxt.

PROJEKTPARTER

Luleå Tekniska
Universitet
är ett forskningsämne som
är inriktat mot
användarcentrerad design
och innovation. Inom
ämnet finns djupa
kunskaper och erfarenhet
av normkritiska och
normkreativa
innovationsprocesser.

Luleå Science Park AB
är en mötesplats för
teknik, människor,
kunskap och kreativitet.
Organisationen jobbar
tillsammans med en stor
mängd företag och arbetar
för att befintliga och nya
företag ska bli
framgångsrika, expansiva
och internationella.

PARTNERS

Teknikkvinnor AB
är en organisation med 25
000 medlemmar och
arbetar långsiktigt för att
uppnå en jämställd
teknikbransch.
Organisationen har stor
kunskap om innovation
kopplat till
teknikutveckling.

Tromb AB
arbetar med digital
aﬀärsutveckling och
har stor kunskap inom
UX-design, tech &
utveckling samt inom
innovation och
företagsstrategi.

Substorm AB
arbetar med att
tillhandahålla verktyg
och kunskap för
resultatdriven,
intelligent och digital
automatisering, med
stor kunskap och
erfarenhet inom
tillämpad AI.
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