
Jämställdhet, icke-diskriminiering  

och tillgänglighet i Digiresan

Alla projekt som finansieras av Europeiska socialfonden har krav på sig att aktivit  
arbeta med frågor som rör jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.  
I Digiresan finns jämställdhetsexpert Lisa Lindén till hjälp för att stärka ditt  
företag inom dessa områden. 

Frågeställningar och aktiviteter 
I Digiresan får ni hjälp att arbeta med frågor som rör 
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.  
Vidare får ni konkret hjälp med att upprätta dokument 
som krävs enligt Diskrimineringslagen och möjlighet 
att utbyta erfarenheter med andra deltagande företag. 
Aktuella frågor kan vara: Hur kan er rekryterings- 
process förbättras? Hur kommunicerar ni jämställt? 
Hur kan er arbetsmiljö stärkas eller hur kan ni som 
företag bli moderna och i samklang med förändringar 
i samhället? Hur förebygger ni trakasserier och hur kan 
er arbetsmiljö bli mer inkluderande? Dessutom får ni 
ta del av forskning, inspiration och kunskap – missa 
inte detta! 

Tre olika spår
Alla deltagande företag fördelas på tre spår utifrån  
tidigare erfarenheter och utgångsläge. Arbetet sker i 
en process och företag kan komma att röra sig  
mellan de tre spåren under projektets gång.  
Arbetsmetoderna i våra spår kommer vara nätverks-
träffar, workshops, inspirationsföreläsningar, filmade  
föreläsningar, poddar och kurser i till exempel köns-
uppdelad lönekartläggning. 

Spår 1 
För företag som inte arbetat så mycket med  
jämställdhetsfrågor tidigare, som saknar  
dokumentation kring sitt arbete och som vill starta 
med grundläggande kunskaper inom området. 

Spår 2
För företag som har påbörjat ett arbete med jäm-
ställdhet och icke-diskriminering, som vill uppdatera 
befintliga dokument och som vill fördjupa sina kun-
skaper i till exempel rekrytering och i att förebygga 
trakasserier. 

Spår 3
För företag som har kommit långt i sitt jämställdhets- 
och icke-diskrimineringsarbete, som vill uppdatera 
befintliga dokument, fördjupa sina kunskaper samt 
inspireras och dela erfarenheter med andra verksam-
heter. 

Håll koll! 
Håll koll på vår hemsida www.digiresan.nu och vår 
sida på Linkedin för att anmäla er till våra aktivteter!

Lisa svarar på dina frågor!  
Kontakta Digiresans jämställdhetsexpert Lisa  
vid eventualla frågor

Lisa Lindén 
Lisa.linden@netafen.se  
0708-91 59 75


