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Denna guide handlar om hur innovationsfrämjande 
verksamheter kan kommuniceras på ett jämställt och 
inkluderande sätt, både internt och externt. Det kan 
exempelvis handla om vilka ord och bilder vi använ-
der på webben eller i broschyrer. Vanligen avspeglar 
ordvalen exempelvis en teknisk och industriell syn på 
innovation. I bilder framställs företagare och innova-
törer ofta som ensamma manliga hjältar, som bestiger 
alpina berg eller liknande. Att kommunicera medvetet, 
normkritiskt och inkluderande är rätt väg framåt!
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Ett jämställt och breddat idéflöde med en mångfald av 
företagare och innovatörer är gynnsamt för Sveriges 
innovationskraft. Hur vi agerar för att nå ut till en bred 
målgrupp är en viktig del i det. Genom att kommuni-
cera på ett inkluderande, jämställt och normkritiskt sätt 
kan vi nå både nya och befintliga målgrupper och däri-
genom skapa innovationskraft på nya sätt. Vi har möjlig-
het att påverka och utvidga våra nätverk och etablera 
relationer som kan bidra till att öka jämställdheten på 
inkubatorer i Sverige. 

1. Sammanfattning
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2. Etablera en kommunikationsstrategi 

Innan någon kommunikation sker utåt eller internt ska den vara etablerad i en 
godkänd kommunikationsstrategi. Strategin ska bidra till att organisationen uppnår 
sina mål genom uttänkta kommunikationsaktiviteter. En kommunikationsstrategi har 
i grunden följande innehåll.

Vokabulär och språk Var noga med att uttrycka dig på ett sätt som din 
målgrupp förstår och lyssnar till.

Tongivning

Bildspråk

Vilken ton använder du i ditt språk för att få uppmärk-
samhet, skapa stämning, få gehör, för att övertyga, för 
att vara vänlig. Använd ett tonläge som din målgrupp 
lyssnar till och reagerar på.

Använd ett bildspråk som tilltalar din målgrupp. Testa 
gärna bilder, former, filmer och grafik på din målgrupp 
innan du lanserar kommunikationskampanjer eller 
utvecklar redskap och produkter som kostar mycket 
resurser.

Målsättning Tänk på vad exakt du vill du uppnå med kommunika-
tionen och hur den bidrar till att uppnå organisatio-
nens övergripande mål.

Målgrupp Vem riktar sig kommunikationen mot? Vilka målgrupper 
behövs eller saknas för att nå målen. Ju mer du vet om 
dina målgrupper (vem de är demografiskt, vad de tycker 
och tänker, vad de tror på och hur de beter sig, desto 
lättare är det att skapa övertygande kommunikation.

Budskap Vad behöver du säga till dina målgrupper för att de 
ska tro på dig, lita på dig eller för att de ska bli överty-
gande om ditt resonemang. Testa gärna olika budskap 
och se vilka som får den respons du hoppas på.
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Geografi Notera var exakt du ska fokusera dina kommunika-
tionsinsatser rent geografiskt. Om din målgrupp finns 
i Stockholm ska du använda kanaler som når målgrup-
per i Stockholm.

Kommunikations-
redskap

Utvärdering

Vilka olika kommunikationsprodukter behöver du 
utveckla och i vilka kanaler ska du använde de i. Detta 
avser till exempel trycksaker, annonser, tweets, Face-
bookmeddelande osv.

Glöm inte utvärdera ditt kommunikationsarbete för att 
se att du når förväntade resultat. Justera om nödvän-
digt innan du återlanserar.

När din strategi ligger 
klar kan du med gott mod 
använda dig av denna 
guiden och lansera dina 
kommunikationsprojekt. 
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 3. De sju diskrimineringsgrunderna

4. Jämställd och inkluderande kommunikation

Diskriminering sker när någon missgynnas, blir orättvist behandlad och det går att 
koppla till någon av diskrimineringsgrunderna som är lagstadgad. Diskriminering 
kan vara direkt eller indirekt. Därför är det viktigt att vara medveten och ta hänsyn till 
diskrimineringsgrunderna i sin verksamhet och inte minst i sin kommunikation. Det 
finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. 

Jämställd och inkluderande kommunikation övertygar, informerar och påverkar utan 
att återskapa traditionella och stereotypa föreställningar om män och kvinnor. Den 
ifrågasätter normer och arbetar medvetet för att inkludera fler perspektiv och mång-
fald i vår kommunikation. 

Enligt lag är det förbjudet att diskriminera någon pga dennes:

kön
könsidentitet/könsuttryck
etnicitet/hudfärg
religion

funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder
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5. Normkritisk kommunikation 

Genom att kommunicera normkritiskt 
möjliggörs inkluderingen av bredare 
målgrupper. Olika perspektiv inkluderas 
och olika människor blir representerade 
i verksamheten. Det innebär att vi bör 
arbeta med att nå, spegla och skildra 
personer med olika kön, nationellt eller 
etniskt ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, sexuell läggning, ålder och 
funktionsvariation. 

Hur?

• Visa fler och olika sätt att vara entreprenör/innovatör 
• Visa fler innovationer och företagsidéer från olika branscher och 

personer 
• Lyft fram fler olika historier och perspektiv på framgång kopplat till 

tillväxt och innovation
• Kommunicera andra slags drivkrafter än ekonomisk tillväxt och 

snabba expanderande företag. Exempelvis samhällsansvar, hållbar-
het och den mänskliga aspekten i att vara entreprenör/innovatör. 
Med den mänskliga aspekten menas att självledarskap, livsförhållan-
den och hälsa i relation till entreprenörskap beaktas. 

Vi bör arbeta normkritiskt för att visa på 
att det finns olika människor inom innova-
tionssystemet som arbetar och verkar på 
olika sätt. För att bryta den traditionella 
bilden av vad och vem som attraheras 
och tar stöd av innovationsfrämjare är det 
viktigt att vi ifrågasätter det traditionella 
i vår verksamhet och vågar kommunicera 
på nya sätt.
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6. Representation

Normativ representation är det vi är 
vana att se - det vill säga föreställ-
ningar och avbildningar av de som 
huvudsakligen representeras i verk-
samheten. Att använda ett normkritiskt 
perspektiv i kommunikationen innebär 
att synliggöra och ifrågasätta detta 
genom att avbilda en större mångfald 
av människor med olika kön, ålder, 
bakgrund, drivkrafter m.m. Se bilaga 
2 Representation från Socialstyrelsen.

Hur?

Arbeta aktivt och medvetet 
med representation i all 

kommunikation, aktiviteter 
spegling av verksamheten 

detta kommunicerar att ni är 
öppna och tillgängliga för olika. 

7. Symboler och ordval 

Vad vi säger och hur vi säger det spelar stor roll för vilken målgrupp vi attraherar och 
vänder oss till. I en traditionell miljö som attraherar en homogen målgrupp och som 
vill öppna upp och bli mer tillgänglig är det viktigt tänka på vad en säger och hur en 
säger det. Det finns en mångfald i samhället därför bör vi spegla det i vårt sätt att 
uttrycka oss även i ord och språk. Därför behöver vi vara medvetna om människors 
olikheter och ta hänsyn till det i vår kommunikation. 

Utifrån The Yes Ways erfarenheter 
föreslås att vi inte använder:

• Kvinnliga/manliga företagare/
entreprenörer/bolag. 

Anledningen till att detta är att 
adjektiven kvinnligt och manligt inte 
nödvändigtvis hänger samman med 
substantiven kvinnor och män. Genom 
att använda adjektiven ges intrycket 
att endast kvinnor kan vara kvinnliga 
och män vara manliga, vilket förstärker 
könsstereotypa föreställningar.

• Företagande kvinnor/män
• Bolag som ägs och drivs av kvinnor/

män
• Företagare/Entreprenörer 
• Den, dennes, hens 

Utifrån The Yes Ways 
erfarenheter föreslås 
att vi istället använder:
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8. Bildval

9. Riktade insatser till 
underrepresenterade och 
missgynnade grupper 

För att kommunicera jämställt och 
inkluderande bör vi ha en medveten-
het kring vilka som syns i våra kommu-
nikationskanaler. Personer med olika 
kön, könsuttryck, hudfärg, ålder och 
funktionsuppsättning bör synas på 
olika sätt och att använda bilder som 
inte upprätthåller bilder kring vad 
som kan uppfattas som kvinnligt och 
manligt bör bejakas och ifrågasättas. 
Hur bilden är tagen kan också åter-
skapa traditionella föreställningar om 
hur en man och en kvinna bör vara. 
Det är i vår kommunikation som vi har 
möjlighet att visa att det finns olika 
människor med olika perspektiv och 
inkludera och lyfta dessa internt för att 
få en så representativ och vidgad bild 
av verksamheten som möjligt. 

Riktade insatser till underrepresentera-
de och missgynnade grupper kan vara 
en förutsättning för att kunna påverka 
de generella strukturerna i innovations-
främjande verksamheter, och vice versa. 
Detta eftersom riktade insatser skapar 
ett intresse bland underrepresenterade 
innovatörer att dra nytta av den ökade 
efterfrågan på en större mångfald av 
innovatörer som de strukturella insat-
serna skapar. Samtidigt riskerar riktade 
insatser att förstärka stereotypa föreställ-
ningar om att kvinnor, unga, utrikesfödda 
etc. skulle vara enhetliga och avvikande 
kategorier. Till exempel att ”företagande 
kvinnor” är något annat än ”vanliga före-
tagare”. Riktade insatser behöver därför 
utformas på ett nyanserat sätt och alltid 
kombineras med strukturella insatser för 
att kunna uppnå verkligt inkluderande 
verksamheter. 

• Hur speglar vi genom 
bilder framgång och den 
lyckade entreprenören? 

• Hur kommunicerar vi 
innovationsbegreppet i 
bilder och symboler? 

• Vilka bolag vi premierar 
lyfter som goda exempel i 
våra kanaler?

• Vilka framgångssagor och 
förebilder väljer vi att lyfta 
i bild?
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Vill ni fortsätta arbeta för ett jämställt och inkluderan-
de innovationssystem och behöver fler verktyg? Eller 
har ni kanske fastnat och behöver rådgivning och 
stöd? På vår webb kan ni hitta fler verktyg och hand-
lingsguider eller så kan ni ansöka till vårt program 
och få tillgång till coaching och ett helt nätverk av 
likasinnade. 

Fortsatt arbete 

 @theyeswayFölj oss på Facebook & Instagram:  

hey@theyesway.se  

theyesway.se  

Kontakta oss på:

Läs mer på:


