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Förord

De förändringar som digitaliseringen hittills inneburit för samhället har 
i många fall varit så disruptiva att organisationer som inte har anpassat 
sig har gått under. Adapt or die har inte bara varit en slogan utan en 
verklighet för nyhetsredaktioner, skivbolag och många andra företag och 

organisationer. Förmågan till förändring och anpassning har varit helt central.

Futurion har i ett flertal rapporter och sammanhang lyft fram vad digitaliser- 
ingen betyder för arbetslivet. Både i frågan om vilka jobb som kommer att  
finnas i framtiden, vilka färdigheter som dessa jobb kommer att kräva och hur 
nya system för lärande behövs så att inte bara företag utan även människor är 
framtidssäkrade.

Vi har även lyft fram vad förändringarna innebär för ledarskap och organisering. 
Ett exempel är hackinariet ”Förena och förändra” om hur traditionella organisa-
tioner – exempelvis fackförbund – kan lära sig av de nya digitala organisations-
formerna. Här finns mycket att lära både av olika digitala forum, gamingvärlden 
och inte minst digitala upprop som #metoo. Det finns många exempel på hur 
digitala kommunikationskanaler överbryggat avstånd och gett utlopp för enga-
gemang och förändring.

För fackföreningsrörelsen har digitaliseringen inneburit en dubbel utmaning. 
Traditionella folkrörelser har ofta lagt stor vikt inte bara på vad som ska göras 
utan också hur detta ska ske. Det finns därför ofta en inbyggd konservatism  
som gör att det kan vara svårt att förändra arbetssätten i takt med omvärlden. 

Den andra utmaningen handlar om det digitaliserade arbetslivet. När arbetslivet 
förändras påverkas också förutsättningarna för det fackliga arbetet. Den fackliga 
organiseringen har alltid varit starkast på stora arbetsplatser och när allt fler 
arbeten sköts på distans kan det bli svårare att hålla uppe engagemanget.

Det är dock viktigt att inte se digitaliseringen som en hot utan som en utmaning 
och en möjlighet. I näringslivet har den slagit ut en del företag medan andra har 
skapats eller vuxit. På samma sätt är det med organisationslivet och möjlig - 
heterna att organisera arbetstagare. Detta är också utgångspunkten för denna 
nya rapport som tagits fram inom ramen för fackförbundet Unionens demokrati- 
utvecklingsprojekt.

Här beskriver frilansjournalisten Katarina Andersson hur arbetstagare i olika 
länder använt sig av den nya tekniken för att organisera sig och för att stödja 
varandra. Rapporten är mycket hoppfull och visar på de stora möjligheterna som 
kan finnas i en enkel mobilapp. Från Futurions sida hoppas vi att rapporten ska 
inspirera fackföreningar och andra folkrörelser att ta ännu bättre vara på digi- 
taliseringens fördelar.

Ann-Therése Enarsson
Vd Futurion“Adapt or die har inte bara varit en 

slogan utan en verklighet för nyhets-
redaktioner, skivbolag och många  
andra företag och organisationer.”
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Inledning

Den här rapporten har tagits fram för att lyfta 
framgångsrika exempel på digitala verktyg 
som används för att mobilisera och organisera 
människor. 

Nya, spännande appar poppar upp varje vecka.
Rapportens ambition är inte att ge en heltäckande 

bild, men vi har listat några av de mest omtalade och 
innovativa digitala verktygen i genren.

Vissa har utvecklats av fackföreningar, andra står 
idérika kommersiella entreprenörer bakom. 

Vissa kostar pengar att använda, andra är gratis. 
Några av verktygen har många år på nacken, andra  

har nyligen lanserats.

En viktig del i den här rapporten rör datainsamling. 
Frågan har cirklat som en hotfull örn över Silicon  

Valley-jättarna i flera år. Politikerna har dragit åt  
tumskruvarna, hotat med regleringar och till och med 
uppstyckning av techbolagen som blivit allt mäktigare 
tack vare oceaner av data – den nya värdefulla råvaran  
i världsekonomin. 

I Europa har lagar som GDPR instiftats för att ge  
medborgarna rätten att själva bestämma vilken data  
som får samlas in. Dragkampen mellan mäktiga tech- 
bolag och världens toppolitiker är i full sving. 

Hur ska ideella organisationer och fackföreningar  
som utvecklar digitala verktyg navigera för att inte  
göra om samma misstag som Big tech? 

Genom att lyfta framgångsrika exempel hoppas vi kunna 
inspirera ideella föreningar och fackföreningar. Via 
ansvarsfull datainsamling kan digitala verktyg spela en 
värdefull roll i att stärka och utveckla föreningsarbetet, 
inte minst den egna demokratin. Förhoppningsvis kan 
man ha riktigt kul på vägen! 

“Hur ska ideella 
organisationer och 
fackföreningar som 
utvecklar digitala 
verktyg navigera 
för att inte göra 

om samma misstag 
som Big tech?”
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Förändringsrädsla
och fet katt-problem? 
Innan vi listar digitala verktyg gör vi en intervju med med Andrew 
Pakes, vice generalsekreterare på tjänstemannafacket Prospect  
i London. Pakes ser flera utmaningar för fackföreningar idag.  
Han har få svar, men många tankeväckande frågor. 

A ndrew Pakes har vuxit upp i fackföreningsrörel-
sen. Mamma och pappa var engagerade fack-
förbundsmedlemmar, precis som sina föräld-
rar. Pakes tog tidigt rollen som ordförande i en 

fackförening för studenter och klättrade vidare i karri- 
ären. Men idag är han bekymrad. 

– Fackföreningsrörelsen har varit sena – både när det 
gäller ny teknologi och nya trender. Vi riskerar att gå 
under – och jag tror den pressen är bra, säger han.

Coronaåret har accelererat utvecklingen. Digitalise-
ringen har tagit stormkliv framåt och tvingat fram nya 
arbetssätt och nya attityder. Men hur innoverar facken? 
Hur ser framtidens fackförening ut? Det är frågor som 
Pakes och Prospect, med 145.000 medlemmar, knådar.

Pakes menar att fackföreningsrörelsen har mycket att 
lära från ideella organisationer. Här är punkterna han 
vill lyfta för diskussion: 

Nya sätt att engagera
Prospect har gett ut sitt magasin varje månad i årtion-
den, en snygg trycksak på glossigt papper och intressanta 
artiklar.  

– Men, det är en envägskommunikation, vi vet inte ens 
om folk slår upp tidningen och läser vad som står där, 
säger Andrew Pakes. 

Prospect har såklart tagit steget in på sociala plattformar, 
men arbetet med att förstå hur kommunikation fungerar 
där har gått långsamt, menar Pakes.

Snabb eller demokratisk – eller både och?
Att “jobba agilt” är ett buzzword i organisations- och 
företagskretsar. Men buzz eller inte, det nya arbets-
sättet fungerar i en värld som ständigt rör på sig. Och 
att testa, dra tillbaka och testa igen är en arbetsmetod 
som krävs idag, enligt Pakes. 

– “Försök och misslyckas” är inte ett grepp som  
facket är bekväma med, säger han. 

– Istället är det långsamma processer som gäller. Ett 
förslag går från fackklubb till region och vidare upp på 
något årsmöte. Det tar enormt lång tid att genomföra 

förändringar. Vi har ofta förklarat allt med att  
det är så demokrati fungerar – den har sin gång.  
Det ska gärna gå långsamt för att inget ska bli fel.  
Men kanske måste vi hitta en process som är både 
snabb och demokratisk?

Rörelser utan stark ledare
Black Lives Matter, #metoo-upproret och klimatrörelsen 
har en sak gemensamt. 

Det finns ingen stark ledare som frontar gruppen. 
Ändå går budskapen fram och engagerar miljontals 
människor över hela klotet. 

– Facket har – tvärtom – alltid haft en stark ledare 
som andra sluter upp bakom, säger Pakes. Men vi måste 
fundera på om det kan vara en föråldrad struktur. 

Fackets syn på kollektivet
Kollektivet har alltid stått i fokus för facket. Kollektivets 
bästa har lyfts fram. Men också här ser Andrew Pakes 
problem. 

– Den kollektiva identiteten rimmar inte alltid med  
en ung generation. Det handlar inte om att vara självisk 
– en “jag, jag, jag-mentalitet”. Snarare vill unga idag ha 
en egen röst, en egen roll. 

“Förändring” – ordet som facket ryggar för
Att prata om “förändring” i fackföreningsrörelsen är 
svårt, tycker Andrew Pakes. 

När ett företag vill införa ett förändringsprogram vet 
anställda att det med stor sannolikhet innebär ett bak-
slag för dem. Något hotfullt lurar i vassen. 

– Ofta betyder “förändring” en skitdeal för arbetare, 
säger Pakes. 

Idag har han inget svar på hur man ska få fackföre - 
ningar att omfamna förändring, han vet  inte heller  
om det faktiskt är själva ordet som ställer till det. 

Men han vet att förändring är nödvändigt.  
– Vad jag menar är: Vi har ingen gudagiven rätt att 

existera och vi måste bli snabbfotade och bättre på att 
innovera för att överleva, säger Andrew Pakes. 

“Ofta betyder förändring 
en skitdeal för arbetare.”

Andrew Pakes, vice 
generalsekreterare på 

tjänstemannafacket 
Prospect i London.
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– Idag är det arbetsgivare och stora techbolag som 
äger datan. Vi ville vända på maktförhållandet. Istället 
ska arbetare dra nytta av datan för sina egna syften, 
förklarar Colclough. 

WeClock bygger på open source-konceptet och ger alltså 
möjlighet för vem som helst att lägga till nya funktioner 
i verktyget.

En fackförening som lanserade WeClock till sina 
medlemmar ville veta: Leder jobb på distans – i hem-
met – till mer jobb och längre arbetsdagar? Genom att 
hemarbetarna delade med sig av data kunde facket få 
hårdfakta på hur det faktiskt förhöll sig. 

En fackförening i New York parade WeClock-datan 
med kartor över riskzoner för covidsmitta. Här kunde 
man bevisa att till exempel elektriker och budförare 
utsattes för onödiga smittorisker under arbetstid. 

Ett tredje exempel, också covid-relaterat: En arbets- 
givare påstår att social distans på kontoret under arbets-
tid fungerar bra. Men när sensorerna i appen larmade 
varje gång två kollegor var mindre än två meter ifrån 
varandra blev det klart och tydligt att så inte var fallet. 
Reglerna var svåra att efterleva. 

– Med lite fantasi kan man mäta det mesta, säger 
Christina Colclough och menar att WeClock förvandlas 
till ett effektivt vapen i förhandlingar om arbetsvillkor. 

WeClock är en spårningsapp – en fitbit med 
fokus på jobbet. Sensorer i en vanlig telefon 
kan idag förstå hur du rör dig – går, cyklar, 
åker, bil eller flyger. Telefonen vet också 

om du kör videosamtal eller skickar chattmeddelanden. 
Den har en höjdmätare som vet om du befinner dig på 
bottenplanet eller på nittonde våningen. 

WeClock loggar information om arbetsdagen: Hur 
länge pendlar du? Vilka appar används under arbets-
tid – och hur länge? Rör man sig tillräckligt under ett 
arbetspass? Stress? Allt klockas i appen och lagras utan 
att användaren behöver logga aktiviteter manuellt. 

– Vi ville ta fram verktyget för att ge anställda en 
reality check, säger Christina Colclough, som har en 
lång karriär inom fackföreningsrörelsen och idag driver 
innovationshub i Danmark, The Why Not Lab.

WeClock  
– “Makten anställda 
kommer få är enorm”

Lanseringsår: 2020, betaversion
Grundare: Christina J Colclough (grundare 
The Why Not Lab), Dr Jonnie Penn, Cambridge 
University, Nathan Freitas, grundare till The 
Guardian Project and Carrie Winfrey, OK Thanks 
for a pop-up lab, The Young Workers’ Lab.
Användare: Oklart, fortfarande betaversion
Sajt: www.weclock.it

I varje mobiltelefon sitter sensorer – 14 stycken närmare bestämt. 
Sensorer som spårar aktivitet, rörelsemönster, stress och sömn. 

WeClock föddes ur idén att anställda borde dra nytta av datan 
som klockas under arbetsdagen. Får man rast tillräckligt ofta?  

Hur mycket gratis arbetstid snor chefen åt sig när anställda 
förväntas beta av mejl på väg till jobbet? Den som har svaren 
svart på vitt är alltid i en bättre position. Chefen får svårare  
att vifta bort dåliga arbetsförhållanden. 
    – Makten som anställda kommer att få genom verktyget  
är enorm, säger doktor Christina Colclough.

    Men utmaningarna står också på rad. Fackföreningarna måste 
växla upp – bli bättre på att förstå potentialen i digitala verktyg, 

få snurr på fantasin – och se till att ha en bra dataanalytiker på 
plats, säger hon. 

Att samla in data är inte svårt, menar hon. Men att 
kunna tolka och dra slutsatser av högar med informa-
tion kräver duktiga dataanalytiker. Ofta lyser de med sin 
frånvaro i fackbranschen. Dålig datahygien är ett annat 
problem som många ideella organisationer dras med, 
berättar Colclough.

– Mycket måste hända för att ett verktyg som 
WeClock ska få full effekt. Men jag tror på en snöbolls-
effekt. Det är nu vi drar igång på allvar, säger Christina 
Colclough. 

– Att försöka förhandla med anekdotiska bevis,  
“våra medlemmar säger att de inte får rast tillräckligt 
ofta”, är svårt. Men med vårt verktyg samlar du fakta 
som inte går att vifta undan. Grafer och data talar sitt 
tydliga språk. 

När WeClock utvecklades var användarnas integri-
tet den stora knäckfrågan. För att verktyget ska vara 
effektivt krävs att många delar med sig av data. Utveck-
larna bestämde redan från början: Inga spionprogram, 
tredjepartskakor eller bakdörrar där information kan 
sugas upp. Det är arbetaren – och bara arbetaren – som 
kan bestämma vem som ska få ta del av informations-
flödet. Vill man dela med sig är det bara att klicka på 
dela-knappen. Lätt som en plätt. 

Men under arbetet med WeClock har Christina 
 Colclough jobbat i uppförsbacke. Det sticker hon  
inte under stol med. 

– Jag tror det här verktyget har lanserats två år för  
tidigt. Generellt har fackföreningar runt om i världen 
inte kunskapen för att använda teknik på ett smart sätt. 

Dr. Christina Colclough har lång bak-
grund inom fackföreningsrörelsen, där 
hon lett strategiarbete om framtiden 
för jobben och anställda. Hon författa-
de bland annat fackföreningens första 
policy kring datainsamling – Workers 
Data Rights and the Ethics of AI.
    Hon sitter i en rad styrelser och expertgrupper 
världen över, bland annat OECD:s One AI Expert Group.  
I maj 2020 lämnade hon sitt jobb på Uni Global och start-
ade The Why Not Lab, vars syfte är att jobba för en säker 
och trygg framtid för anställda i en digital värld. 

“Med lite fantasi kan 
man mäta det mesta.”
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Thought  
Exchange  
– den digitala 
idésprutan
Att ta tempen på medlemmar, förstå 
vilka frågor som dominerar och lösa 
problemen är en kärnuppgift för 
organisationer och fackföreningar.  
    Thought Exchange suger upp och 
sorterar åsikter och idéer digitalt. 
Deltagarna anonymiseras. Verktyget 
har hjälpt fackföreningen Prospect  
i London att kartlägga medlemmarnas 
top-of-mind-frågor. Allt från bristen 
på tamponger till distansarbetandets 
värsta fasor.

För att förstå hur det digitala verktyget Thought 
Exchange fungerar är det enklast att dra en       
parallell till köttvärlden. 

Tänk idéspån på en arbetsplats. Folk är taggade, 
pigga på workshop. Chefen delar ut post-it-lappar och 
folk runt konferensbordet plitar ner sina tankar. Sedan 
trycks färgglada post-it-idéer upp på en stor whiteboard. 
Kreativiteten flödar. 

Chefen nickar uppmuntrande och börjar sortera bland 
lapparna. 

Vissa idéer är likartade och klumpas ihop. Gruppen 
diskuterar vilka förslag som är värda att lyftas, och vilka 
som ska dumpas? Snacket går, kommentarerna haglar. 

Till slut har man nått samstämmighet. Tre idéer 
röstas igenom. Gruppen har sagt sitt. Alla är såklart inte 
nöjda, någon sitter surmulet och mumlar att fel initiativ 
gått vidare. Men post-it-övningen har gett resultat –  
de mest populära idéerna har rankats fram på demo- 
kratiskt vis.  

Thought Exchange fungerar på samma sätt – fast i en 
digital värld. Verktyget är smart nog att själv sortera 
ideér och åsikter. Deltagarna graderar förslagen och de 
som får flest röster lyfts upp. Kommentarer kastas in 

på den digitala tavlan, motkommentarer och reflektio-
ner likaså. Resultatet illustreras med snygga grafer, där 
datan kan skäras på olika vis. 

– Vi tycker det är ett spännande verktyg som ger alla 
en röst. Inte bara de högljudda som alltid vågar uttala 
sig på fysiska möten. säger Andrew Pakes, vice general-
sekreterare på fackföreningen Prospect i London.

Men han understryker att Thought Exchange inte är 
en magisk lösning för att samla idéer, och ta tempen på 
medlemmarna. Processen kräver handpåläggning.

Lanserades: 2009
Grundare: Amos Michelson, Dave MacLeod,  
Jim Firstbrook
Användare: Miljontals sedan starten 
Sajt: www.thoughtexchange.com

“Vi tycker det är ett 
spännande verktyg 
som ger alla en röst. 
Inte bara de högljudda 
som alltid vågar uttala 
sig på fysiska möten.”
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När en fråga går ut till medlemmarna, över sms eller 
mejl, gäller det att fånga uppmärksamheten. Kanske 
med en video eller en lockande frågeställning. Att sätta 
en tidsgräns är också viktigt. Det är alltid mer effektivt 
att uppmana människor att svara inom tre dagar än att 
lämna svarstiden öppen. Och under svarstiden krävs 
några glada påminnelser. Ett annat sätt är att introdu- 
cera Thought Exchange-undersökningen under ett 
fysiskt möte på jobbet, dela QR-koden och uppmana 
medlemmar att sprida.

Prospect började använda Thought Exchange före 
pandemin slog till. Redan från start var engagemanget 
överraskande högt. Under coronaåret, när social distanse - 
ring blivit norm, har verktygets betydelse blivit ännu 
större. 

– Glöm inte feedback. Tydlig feedback. När folk tar sig 
tid att dela med sig av tankar och idéer vill de också få 
del av resultatet, säger Andrew Pakes. 

“Glöm inte feedback. 
Tydlig feedback. När 
folk tar sig tid att dela 
med sig av tankar och 
idéer vill de också  
få del av resultatet.”

Bästa tipsen för distansarbetare med barn 
I Storbritannien slog nedstängningar hårt mot sam -
hället under pandemin. Till skillnad från Sverige stängde 
skolorna ner och många föräldrar slet sitt hår. Att hante-
ra distansarbete med Zoom-möten från köksbordet och 
samtidigt parera barnen och deras online-undervisning 
var tufft. Facket fångade upp frustrationen och ville  
hjälpa till. “Vilka är dina bästa tips för människor 
som jobbar hemma och har barn under Covid-19?” 
löd frågan som sköts ut över Thought Exchange. 
 Responsen var massiv, tipsen rullade in.

Resultatet av undersökningen presenterades i en flitigt 
läst artikel på Prospects hemsida, och blev också en 
bloggpost. Tipsen spreds dessutom via sociala medier. 

Filmarbetares krav på utbildning blir verklighet 
Kreativa branscher drabbades hårt av Covid19-pande-
min. Stopp för filminspelningar, livespelningar, stora 
tv-produktioner och välproducerade event. I branschen 
jobbar främst frilansare som hoppar från produktion till 
produktion, med allt från ljud- och ljusarbete till kamera-
jobb och producentuppgifter. 
Facket ville få till en ny uppgörelse mellan frilansarna  
och arbetsgivaren och tog hjälp av Thought Exchange  
för att ta reda på vilka förändringar gigarbetarna krävde.  
För utom traditionella önskemål om bättre lön och  
arbetstider lyftes också krav på utbildning (på samma  
sätt som fast anställda går kurser, erbjuds utbildningar  
i nya  verktyg och kanske föreläsningar med inspirerande 
talare). 

Facket kunde inlemma kravlistan i en “ny deal” som 
rullas ut inom de närmaste månaderna. Undersökning-
en har också utgjort underlag till lobbying för bättre 
arbetsvillkor i gig-branschen. Tacksamt nog nappade 
medierna på resultatet, och lyfte diskussionen om 
 frilansvillkor till nationell nivå.

Så här har Prospect dragit 
nytta av Thought Exchange 
– några exempel  

Arkeologer, tamponger och jämställda  
arbetsplatser
Arkeologer jobbar geografiskt utspridda över hela  
Storbritannien, det finns få tillfällen att samlas och  
diskutera jobbsituationen. Facket ställde frågan brett: 
“Vad kan vi göra för er härnäst?”

Svaren som tickade in via Thought Exchange visade 
hur värdefullt ett anonymiserat verktyg är. 

Många kvinnliga arkeologer lyfte problemen med 
arbetsplatser ute på fältet. De byggs fortfarande efter 
gammal modell med män i fokus. Ofta finns bara ett 
omklädningsrum. Att lyfta problemet på ett fysiskt 
stormöte, där majoriteten är män, kan kännas motigt. 
Men mer jämställda arbetsplatser seglade upp som krav 
nummer ett i en digital undersökning. Dessutom, ingen 
hade tidigare lyft problemet med att byta en tampong 
på en utgrävningsplats där det inte finns toaletter. Den 
saken kunde ganska lätt åtgärdas och användas som ett 
konkret och oväntat exempel i kampanjer för att värva 
nya medlemmar. 
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School Cuts  
– ett kampanjverktyg 
som tippade valet
Att lyckas skapa buzz i sociala medier är ett effektivt sätt att mobilisera 
och lyfta frågor till nya höjder. Det största lärarfacket i Storbritannien 
lyckades för några år sedan såväl med en digital lobbykampanj att 
brittiska valet tog en oväntad vändning. 800.000 väljare skiftade fot  
på grund av en enda fråga som blev glödhet: Neddragningar i skolan. 
    Det här är historien om hur ett smart digitalt verktyg lyckas göra en stor, 
diffus fråga tydlig och trycka den rakt in i föräldrars och barns vardag. 

Kampanjen som hamrades fram på kort tid hade ett 
enkelt syfte: Föräldrar skulle kunna förstå exakt hur 
skolförslaget skulle slå mot den lokala skolan. Verktyget 
var enkelt och startsidan såg ut såhär: David Wilson skiner upp på Zoom-skärmen när 

han får frågan om kampanjen som kastade om 
valresultatet. Som assisterande kommunika-
tionschef på en av Storbritanniens största 

 fackföreningar var han en drivande kraft bakom succén. 
– Make it easy to take action! Den var just det som var 

briljant med kampanjen, säger David Wilson. 
– Well, alla tyckte inte den var briljant, fortsätter han 

och skrockar till. 
Motståndarna gastade om data som tolkats illa och att 

kampanjmakarna använt både ett och två fulknep. Men 
resultatet blev vitt omskrivet och kampanjen fick kredd 
av analytiker och mätinstitut för att under valspurten 
mobilisera väljare – oroliga föräldrar – och spola bort 
Theresa Mays majoritetsstyre. 

Kampanjen som gick under namnet “School Cuts”  
visade hur regeringens nya finansieringsplaner skulle  
slå mot skolan. Förslaget som låg på bordet handlade 
om att i en Robin Hood-modell flytta pengar från rika 
till fattiga skolor. 

Storbritanniens lärarfack var oroliga. Istället för att 
skyffla pengar mellan skolor borde regeringen stärka 
upp fattiga distrikt, menade fackets företrädare.  

Lanseringsår: 2016
Grundare: NEU, National Education Union 
Användare: 500.000 + 
Sajt: www.schoolcuts.org.uk

också draghjälp. De vände sig till föräldragrupper för 
att få ekonomiskt stöd när hotet om neddragningar var 
överhängande. 

En annan grundläggande byggsten var duktiga utveck-
lare som snabbt kunde bygga en sajt som var enkel att 
förstå, navigera och som presenterade korrekta uppgifter. 
Och som dessutom aldrig brakade ihop. 

– Webbsidan var ett verktyg och ett verkligt problem 
låg till grund för engagemanget. 
Vi drev en väloljad kampanj och 
vi lyckades mobilisera och be-
hålla trycket på politiker flera år 
framöver, berättar David Wilson. 

Strax före pandemin slog till 
förklarade Boris Johnson att 
han skulle sätta skolorna högt 
på agendan. David Wilson och 
hans NEU, the National Edu-

cation Union, tar inte ut något i förskott. Men nästan 
800.000 röster på en bättre skola har gjort 
avtryck. Och ett smart, enkelt och folk-
bildande digitalt verktyg var en stor 
del av succén. 

Här kunde föräldrar fylla i en skola eller postadress och få 
en snabb inblick.

– Tricket är att göra en stor och abstrakt fråga verklig 
för föräldrar. Och föräldrar är en grupp väljare som    
politiker lyssnar på, säger David Wilson. 

Sajten uppmanade också föräldrar att engagera sig. Med 
ett enkelt klick kunde man dela sin nyvunna insikt om en 
skola på dekis till vänner och be-
kanta på Facebook och Twitter. 
För den som ville göra mer fanns 
alternativ som att beställa hem 
banners och flygblad för att själv 
kunna missionera i grannskapet. 

Att ta kontakt med sina lokala 
politiker var en annan möjlighet, 
helt automatiserad. Föräldrar 
behövde inte ens författa sin egen 
protest mot nedskärningarna 
och mejlet gick automatiskt direkt till rätt lokalpolitiker. 

– Att få hundratusentals människor att göra lite är 
bättre än att få hundratals att göra mycket, slår David 
Wilson fast. 

Men han tillskriver inte School Cuts-verktyget hela fram-
gången. Prislappen för kampanjen var hög, budgeten var 
större än vissa partiers hela valkampanjskassa. Samtidigt 
som fler och fler föräldrar hittade till sajten drev facket 
framgångsrikt kampanj i sociala medier, där tydliga case 
och intervjuer med oroliga lärare tog skruv. Budskapen 
riktades direkt till föräldrar i drabbade skoldistrikt. 
Fackföreningen kontaktade också föräldragrupper, bad 
dem besöka sajten och engagera sig. Skolorna erbjöd 

“Att få hundratusentals 
människor att göra  
lite är bättre än att  
få hundratals att  

göra mycket.”

David Wilson är assisterande kommu-
nikationsdirektör på NEU, the National 
Education Union, som är en av Storbri-
tanniens största fackföreningar med över 
en halv miljon medlemmar. NEU är ett resultat av sam-
manslagningen mellan två konkurrerande lärarfack 2017.
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Action Builder  
– ordning, reda och 
en himla massa data
Första intrycket av Action Builder: Ordning och reda i kubik. Verktyget har enorm 
potential när det gäller att få överblick. Här finns all information om medlemmar, 
deras intressen, kontaktuppgifter och engagemangsgrad. 
    Men är det etiskt att samla data och presentera den på ett så lättöverskådligt 
vis? Är det här en organisatorisk dröm – eller ett läskigt övervakningsverktyg?

Action Builder är ett verktyg som erbjuder en 
enkel och säker lösning för att få snabb överblick 
och information om medlemmar i en organisa-
tion, och dessutom komma ihåg allt som sagts 

under kontakter via mejl, telefon eller chatt. Verktyget 
delar också in anhängarna i  roller – illustrerade i olika 

färger. Blå för ledare, 
grön för medlem, röd 
för potentiell medlem. 

Genom att para 
rollfärgerna med 
geografisk data kan 
man lätt kartlägga 
var organisationen 
borde lägga krut på 
att utbilda nya ledare 
eller var man borde 
sätta in en kampanj-
stöt för att håva in 
nya medlemmar. 

 
Varje medlem har en folder i verktyget där kontaktupp-
gifter, bostadsort, arbetssituation, lön, intressen och 
problem kan listas. Här kan man också mata in annan 
information. När var man senast i kontakt? Hur gick 
konversationen? När man klickar på fliken listas alla 
konversationer i datumordning. Är problemet löst?  
Hur lång tid tog det?

En annan möjlighet är att gradera medlemmarnas 
solidaritet – på en skala från ett till sju. Action Builder 
är rena rama drömmen för en organisation som vill ha 
koll. Det är en amerikansk fackförening som utvecklat 
verktyget, säkert med medlemmarnas bästa för ögonen. 
Men frågan ligger nära till hands: Går datainsamlingen 
över gränsen? Är det här en storebror-ser-dig-tjänst? 

Lanserades: 2017
Grundare: Action Network och AFL-CIO, USA
Användare: Hundratusentals användare  
sedan starten
Sajt: www.actionbuilder.org

Utvecklarteamet för just nu diskussioner med sina part-
ners i Europa för att ta reda på hur en GDPR- 
anpassad version av Action Builder skulle se ut. 

På samma vis som Facebook och Google samlar in 
data om sina användare gör fackföreningar det via 
Action Builder. Exakt vad som samlas in och hur har 
användarna/medlemmarna inte alltid koll på. 

GDPR – dataskyddsförordningen – instiftades för att 
ge användare av digitala tjänster och appar makten över 
sin egen data genom att tvinga företag, organisationer 
och myndigheter att tala om vilken data de samlar in, 
vad den ska användas till och hur länge den sparas. 

För att kunna använda verktyget i Europa krävs  
justeringar. 

Så funkar det

(korta versionen)

www.youtube.com/

watch?v=83YwGmP486c

Hustle  
– pling som engagerar
Fortfarande smäller ett sms-pling i telefonen högre än ett mejl som 
trillar in i en redan överfull mejlkorg. Hustle är ett verktyg där man kan 
skicka upp till 1.000 personifierade sms i timmen. På mottagarsidan 
plingar meddelandet in från ett lokalt nummer och i appen kan 
avsändaren skräddarsy meddelanden med hjälp av en manusmall. 

Susan G Komen är världens största bröstcancer- 
organisation, som finansierar mer forskning på 
området än någon annan ideell organisation. 
Komens ambitiösa mål är att halvera dödstalen 

i bröstcancer i USA redan 2026. Genom loppet Race 
for Cure uppmanas löpare och publik att skänka pengar 
till forskning. Sedan flera år tillbaka har 
kampanjen kontaktinformation till 
löpare som sprungit loppet tidigare. 
Men att upprätthålla engagemanget 
kräver jobb – idealet är att varje givare 
ställer upp år efter år. 

I Iowa där den lokala Komen-organi-
sationen sett hur registreringarna inför 
loppet sjönk tog man kontakt med 
tidigare deltagare via Hustle. 

Standardkanaler som mejl är 
inte effektiva. Öppningsgraden 
på mejl ligger långt lägre än ett 
sms. Och när ett sms dessutom 
är personligt utformat blir svars-
graden högre.

I det här fallet kontaktades nästan 4.000 per- 
soner med ett personligt meddelande, som upp- 
manade dem att att göra reklam för loppet. 

Hustle-kampanjen lyckades och över 260 nya löpare 
registrerade sig på en vecka – dubbelt så många som 
veckan tidigare.  

Michelle Obama har också använt sig av verktyget 
för att få snurr på sin kampanj Better Make Room, 
med syftet att få unga, främst de som inte redan  
har collegeutbildade föräldrar, att söka sig till högre  
utbildning. 

Lanserades: 2014
Grundare: Perry Rosenstein, Roddy Lindsay och 
Tyler Brock
Användare: 25 miljoner (2017)
Sajt: www.hustle.com

Med draghjälp av kändisskapet och status som USA:s 
första dam lyckades Obamas kampanj som lanserades 
2017 få stort genomslag. 

55.000 potentiella studenter svarade på textmed- 
delandet och ville veta mer. På andra sidan satt 53  
kampanjagenter och svarade på frågor och totalt bolla-

des 1,2 miljoner sms fram och 
tillbaka under flera månader. 

För att använda Hustle krävs 
alltså riktiga människor bakom 
skärmarna. Det är kostsamt, 
men Hustle har ändå en gedigen 
kundbas, från klimatorganisa- 
tionen Sierra Club, Planned 
Parenthood, som jobbar med 
preventivmedelsrådgivning,  

en rad sportorganisationer och djurrättsorga-
nisationen Mercy for Animals. Bara för  
att nämna några. Hustle var också del av  

demokratiske presidentkandidaten  
Bernie Sanders kampanjstrategi.  

Hustle har utvecklats i USA. 
Det är värt att nämna att enligt 
svenska marknadsföringslagen 

krävs i vissa fall att mottagaren redan i förväg har gett 
sitt samtycke till sms av det här slaget. 
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Jobpatruljen 
Chatbot  
– med svar  
på det mesta
Varje sommar kör Jobpatruljen omkring 
över hela Danmark och träffar tusentals 
unga säsongsarbetare för att snacka 
om arbetstid, lön och rättigheter. 
Jobpatruljens chatbot, fackvärldens 
allra första bot, är ett komplement till 
fysiska besök – ett smidigt och enkelt 
sätt att få svar på det mesta.

– De är födda med mobiltelefonen i handen och att 
kommunicera över chat är en självklarhet, säger Jon  
Henriksen som är nationell koordinator på Jobpatruljen. 

Telefon och mejl är traditionella vägar för att få svar 
på frågor, men det är kanaler som inte attraherar unga 
arbetare.

– Många pratar hellre med en bot än med en 
 människa. Man vill inte alltid erkänna vad man inte  
vet och är rädd för att ställa frågor som kan uppfattas 
som korkade, säger Jon Henriksen.

Ny teknologi, som AI, maskininlärning, 3D-printing, 
blockchain, VR och AR, självkörande bilar och kvant-
datorer, kommer att förändra arbetslivet för gott. HK:s 
ambition är att vara med och designa framtidens jobb, 
har ledningen slagit fast. Att ta fram produkter som 
gynnar arbetarna är en del av den resan – och chatboten 
är ett bra exempel. Verktyget slår två flugor i en smäll. 
Unga, potentiella medlemmar får svar på sina frågor 
och fackföreningen drar lärdomar om nya problem och 
orosmoment som dyker upp på arbetsplatserna. 

”Hur varmt får det egentligen vara på jobbet?”
Det var den vanligaste frågan som tick-

ade in till Jobpatruljens chatbot när den 
tagits i bruk en stekhet sommar. Frågeställ-

ningen var brännande (inte menat som ordlek) – och 
samtidigt oväntad. Svaren om temperaturtak i en lokal 
och att anställda faktiskt inte får ledigt när en värme-
bölja sveper över landet gick ut till hundratals unga 
frågeställare. 

Chatbot-hypen nådde sin kulmen för några år sedan  
när horder av företag och organisationer ville visa att  
de hängde med och lanserade sin egen bot. Många 
försvann, var för dåliga eller fick inte fäste hos tilltänkta 
användare. 

Men chatboten som Danmarks näst största fackfören-
ing HK utvecklat, via sin experimentavdelning HK Labs, 
har vuxit för varje år. Boten finns både som sajtversion 
och i Messenger, och den svarar på tusentals frågor om 
året. Den riktar sig specifikt till unga – Jobpatruljens 
målgrupp under sommarkampanjer. Omkring 250 
volontärer  besöker under en hektisk sommarmånad 
arbetsplatser runt om i hela Danmark och diskuterar 
jobbvillkor med flera tusen unga, många som har fått 
sin allra första anställning. 

Lanserades: 2017
Grundare: HK Labs, Danmark
Användare: 2500–4000 unika/år (2100 frågor 
första kvartalet 2021)
Sajt: www.jobpatruljen.dk och  
www.messenger.com/t/jobpatruljen

Dessutom har organisationen lärt sig från grunden 
hur en chatbot fungerar, och hur man utvecklar verk-
tygen på ett ansvarsfullt sätt. Botar tar i allt högre grad 
över kundtjänster i olika branscher – inte minst inom 
retail. Människor ersätts med automatik. Att ha första-
handskunskap på området är oerhört viktigt för en fack-
förening som vill ligga i framkant. Kanske kan man till 
och med vara med och se till att de egna medlemmarna 
inte blir överflödiga i det skiftet? 

En stor utmaning med att utveckla Jobpatruljens bot 
var att hitta rätt tonalitet. Jon Henriksen och hans team 
testkörde botens attityd på en skola. Hur uppfattades 
språket? Var det bra eller störande när den kommuni- 
cerade med emojis?

– Vi lärde oss att det måste finnas någon typ av auk- 
toritet i botens personlighet. Unga vänder sig till den för 
att få veta saker, för att bli tagna på allvar. Vi plockade 
till exempel bort hälsningsfrasen “Hej, kompis” eftersom 
många kände att det lät som en vuxen som ville prata 
ungas språk, berättar Jon Henriksen. 

Efter feedback från elever gallrade utvecklarteamet 
också bort emojis. Färre emojis resulterade i att boten 
uppfattades som mer trovärdig, menade användarna. 
De skulle inte bort helt, men chatten skulle inte strösslas 
med glada ansikten och färgglada symboler. 

En tuffare uppgift att lösa handlade om informations-
mängden. 

– Att presentera svar som bygger på fackliga avtal 
och lagar om arbetsmarknaden är svårt. Att dessutom 
göra det kort, och i chattform är ännu svårare, säger Jon 
Henriksen. 

Boten levererar idag svar som är relativt korta. Scroll-
meter med text går inte hem.  Det här gäller såklart inte 
bara yngre åldersgrupper. Förenkla. Skriv kort. Det blev 
mantrat för bot-utvecklarna. 

– Samtidigt vet vi att det alltid kommer att finnas 
frågor som boten inte kan besvara. Det är viktigt att det 
också finns möjlighet att chatta med eller ringa till en 
mänsklig representant, säger Jon Henriksen.  

“Många pratar hellre 
med en bot än med 

en människa.”

Foto: Jem
 Sahagun

/Unsplash
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I verktyget presenteras korta lektioner om arbetslivet  
i quiz-form, ett enkelt sätt att lära sig och mer lockande 
än att läsa artiklar i ämnet. Först och främst är Worksmart ett snyggt digi- 

talt verktyg. Utvecklat av fackföreningen TUC  
i Storbritannien med en uttalad ambition att nå 
20-plussare som tar sina första steg på arbets-

marknaden. Worksmart är en kompis att hålla i handen, 
en karriärcoach som levererar tips och råd. 

Samtidigt fungerar plattformen som en community, 
där användarna kan chatta med varandra om olika  
frågor som rör jobb och arbetskompisar. 

Projektet utvecklades tillsammans med unga anställ-
da, som ständigt gav sin feedback. Ett äkta trial-and- 
error-projekt, som gett resultat.

– Hela tanken med Worksmart är att ge unga en 
kickstart på sin karriär. Vi jobbade snabbt, fick vi en 
idé kastade vi ut den till fem användare och tweakade 
efter deras önskemål. Den processen repeterade vi gång 
på gång, säger Clare Coatman, chef för TUC:s Young 
Worker’s program. 

Worksmart  
– en karriärcoach i fickan

Lanserades: 2018 (beta)
Grundare: Trades Union Congress (TUC), 
Storbritannien
Användare: 3.000 användare under pilotstadiet
Sajt: www.worksmart.org.uk

Worksmart kombinerar flera funktioner. En karriärcoach, en 
community, ett sätt att nå ut med information och en möjlighet 
att samla in data om medlemmarnas välmående. Allt i ett. 
    Med en lekfull layout som känns igen från populära appar 
träffar Worksmart mitt-i-prick i yngre åldersgrupper.

Svårigheten med ett verktyg som Worksmart är att få 
användarna att hitta dit och stanna kvar. Kanske är det 
bättre att satsa på plattformar som redan har enorma 
användarskaror: Tiktok, Whatsapp eller Instagram? 
Samma smarta coaching och testplattform skulle kunna 
byggas ovanpå tjänsterna?

– Fackföreningar måste definitivt finnas på medieka-
naler som Instagram och Tiktok där unga redan finns. 
Det är dessutom oerhört resurskrävande att utveckla sin 
egen app. Men samtidigt behöver vi skapa egna rela-
tioner med en ung målgrupp, och leverera tips, råd och 
kunskap. Där passar inte alltid plattformar som redan 
finns. Men det finns inga rätta svar – allt handlar om 
vilka prioriteringar man gör. 

Teamet bakom Worksmart har hursomhelst identifierat 
vad unga arbetare vill ha – och på vilket sätt informatio-
nen ska presenteras. Det är ett stort steg framåt bara det.

– Worksmart har gjort skillnad. En ung kvinna som 
fick coaching i appen kritiserade sitt företags dåliga 
bemötande. Hon fick rätt av ledningen – och det hela 
resulterade i att hon befordrades. Det gör mig glad och 
stolt, säger Clare Coatman. 

Intressant är att användaren kan göra tester och jämföra 
resultat med andra. Ett exempel på en frågeställning: 
Hur stort självförtroende har du på jobbet? Därifrån 
kan appanvändaren gå vidare för att få tips om hur man 
boostar sin självkänsla. 

Worksmart är fortfarande i betaversion och har inte 
kommit ur pilotstadiet. Men lärdomarna från projektet 
är många och viktiga, menar Clare Coatman. 

– Unga är bekymrade över hur de ska utvecklas och 
ta nya steg i karriären. Ofta behandlas de nervärde-
rande av arbetsgivare, som inte heller investerar i dem. 
Worksmart är en på-språng-karriär-coach som levererar 
tips och råd i munsbitar. Språket och formatet i appen 
attraherar en ung målgrupp, säger hon. 

“Worksmart har gjort skillnad.  
En ung kvinna som fick 
coaching i appen kritiserade 
sitt företags dåliga bemötande. 
Hon fick rätt av ledningen – 
och det hela resulterade i att hon 
befordrades. Det gör mig glad och stolt”

C L A R E  C
O
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Vill du veta mer? Lärdomarna som 
Clare Coatman och hennes team 
drog av att utveckla Worksmart 
finns samlade i rapporten  
“The missing half million”. 
Huvudfrågan: Hur kan facket 
förändras för att bli en rörelse  
för unga? 
www.tuc.org.uk/research-analysis/
reports/missing-half-million

The missing half million: how unions can transform themselves to be a movement of  young workers
Lessons from the TUC’s WorkSmart  innovation project
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Plattformen innehåller en rad andra tjänster: 

✔	 Nyheter om lagar, regler och rättigheter  
 för migrantarbetare. 

✔	 Uppdaterad information om vilka hjälp- 
 föreningar och sjukhus som finns i olika  
 geografiska områden. 

✔	 Nyheter från hemlandet: kultur, sport,  
 politik och kändisskvaller

✔	 Undersökningar – användare svarar  
 på frågor som rör utlandsjobb. 

Det är vaket av Issra Institute, som utvecklar appen,  
att bygga in undersökningsverktyget. 

Appanvändare har möjlighet att svara på frågor – en 
guldgruva för forskare som få unik insikt i nya trender, 
mönster och risker för gästarbetare. Issra har till exem-
pel gjort värdefulla studier om vad som oroar gästar-
betarna, som att inte få lönen som utlovats, att tvingas 
jobba långa pass och att inte hitta billiga boenden eller 
behandlas ovärdigt. 

Appen kan också använda platsinfo i telefonen. Det 
blir tydligt var migrantarbetarna befinner sig geogra-
fiskt – information man kan använda för att exempelvis 
förstärka sin organisation i rätt område. 

Varje år åker miljontals arbetare till ett annat land 
i hopp om att tjäna pengar och få nya erfarenhet-
er. Golden Dreams lanserades 2014 och vänder 
sig till gästarbetare från Myanmar och Kambod-

ja. Idag har över 90 procent av runt fem miljoner burme-
siska gästarbetare i Thailand en smart telefon. Med det 
också enkel tillgång till Golden Dreams. 

Plattformen innehåller en rad smarta features för 
den som jobbar utomlands – och bara ett telefonsamtal 
eller chattmeddelande bort finns hjälp och rådgivning. 
Stödteamet jobbar 24 timmar om dygnet och gör också 
utryckningar till gästarbetare som hamnar i farliga 
situationer, ungefär som en ambulanstjänst. Samarbetet 
med ett 20-tal gräsrotsorganisationer i Thailand gör 
den unika trygghetstjänsten möjlig. 

Appen har jämförts med Yelp, recensionstjänsten där 
restauranger och barer betygssätts med stjärnor och 
rappa omdömen. Golden Dreams bygger istället på att 
varna för oseriösa arbetsgivare, trafficking eller tipsa 
om bra arbetsplatser som håller sig till regelverket för 
gästarbetare. Tillsammans kan tusentals användare 
kartlägga arbetsgivare och rekryteringsbyråer – och 
minimera risker för att råka illa ut. 

Golden Dreams  
– en Yelp för gästarbetare

Lanserades: 2014
Grundare: Issra Institute, Burma/Thailand
Användare: 150.000 + 
Sajt: www.issarainstitute.org/issara-labs

Golden Dreams är ett verktyg i kampen mot exploatering av gästarbetare 
och modernt slaveri. Appen utvecklades från en telefontjänst och har idag 
ett imponerande antal användare: över 150.000 gästarbetare får råd, stöd 
och hjälp – på individnivå om det krävs. Verktyget kan jämföras med Yelp 
eller Tripadvisor, men med fokus på migrantarbetares situation. 
    – Vårt team når utsatta arbetare och vi ser varje dag exploatering på 
hög nivå. Men det är svårt att stoppa orättvisorna när hela branscher inte 
lever upp till sina egna regler, säger Lisa Rende Taylor, grundare och vd på 
Issra Institute, i en intervju med Young Worker’s Lab. 
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AllOurldeas
AllOurldeas är ett enkelt sätt att lansera en undersök-
ning. Verktyget låter användaren välja mellan två alter-
nativ. Används bland annat av Wikipedia och FN.
www.allourideas.org

CoBudget
CoBudget gör det enkelt 
för organisationer att  
öppet och transparent 
visa hur budgeten för- 
delas. Kan jämföras med 
en utgiftstjänst som man 
använder när man reser 
tillsammans i grupp och 
ska hålla ordning på vem 
som betalar vad. 
www.cobudget.co

Lighthouse
Lighthouse är en guide till god 
datahygien. Inget verktyg i sig, men 
en bra lathund för organisationer 
och fackföreningar som bygger egna 
digitala verktyg och tjänster. Ta ett 
quiz och ta reda på hur du ligger till. 
www.lighthouse.prospect.org.uk

Mighty Networks
Mighty Networks är ett enkelt sätt att lansera en online 
community. Här finns meddelandetjänst, landningssida, 
nyhetsfeed och det går att skapa event. I praktiken  
fungerar det som Facebook. Dock – inte gratis. 
www.mightynetworks.com

Till sist: 
För den som vill  
ha mer inspiration
Den här rapporten innehåller bara ett axplock av alla digitala verktyg 
som finns därute. Det finns en ocean av verktyg för att organisera, 
hålla koll, lansera undersökningar. Här är några fler.

Trello
Trello är ett annat organisationsverktyg. Mycket visuellt 
och snyggt. Projektledningen centreras kring listor 
och det går att följa varandras framsteg på ett virtuellt 
“bräde”. 
www.trello.com

Meistertask
Meistertask är ett gratis verktyg för att organisera ett 
team. Vem har vilken uppgift? Man kan följa varandras 
jobb, kryssa när uppgiften är klar och se till att tempot 
hålls uppe. 
www.meistertask.com

Plectica
Plectica är ett verktyg som 
fungerar ungefär som en 
whiteboard. Ett team kan 
dela information på ett 
enkelt och visuellt vis. 
www.plectica.com

Doodle
Det borde inte ta en halvtimme att organisera ett halv-
timmesmöte, eller hur? Doodle är det perfekta verk- 
tyget när flera personer ska försöka hitta en gemensam 
mötestid. Organisatören mejlar alla en länk med möjliga 
mötestider, deltagarna klickar i alla som fungerar. Voilà! 
I den bästa av världar finns en tid som passar alla. Sparar 
en hel del mejlande. 
www.doodle.com

Canva
Vill du att dina mejlutskick och flyers ska sticka ut? 
Då är Canva ett inspirerande verktyg som erbjuder en 
rad mallar som är enkla att använda. För större projekt 
hittar du också ett nätverk av grafiska formgivare på 
plattformen. 
www.canva.com

WhosIn
Ett verktyg för event, möten och demonstrationer. 
Användare kan registrera sig i områden man är intresse-
rade av och notifieras när något är på gång. 
www.whosin.io
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Linnégatan 14, 114 94 Stockholm, 08-635 86 00, info@futurion.se, www.futurion.se

Futurion är TCO:s och TCO- 
förbundens tankesmedja för
framtidens arbetsliv. Vi vill bidra
med kunskap och stimulera
debatt i frågor som rör tjänste-
männens framtida utmaningar
på arbetsmarknaden.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja


