
kommunikations-
handbok
Använd handboken som kunskapshöjande 
material, som stöd i ert eget jämställdhetsarbete 
och ta hjälp av material, metoder, mallar, insikter 
och arbetssätt som utforskats och beprövats av 
flera andra organisationer. 

Praktiska metoder och arbetsätt



The Yes Way arbetar för ett jämställt och inkluderande innovations-
främjande. The Yes Way initierades av Ideon Innovation och utveck-
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Innovation, Europeiska utvecklingsfonden och Tillväxtverket under 
projektperioden. 



Innehållsförteckning

Inledning

Bakgrund och behovsanalys 

Rekommendationer från The Yes Way

Jämställd och inkluderande kommunikation: 
Policy och riktlinjer 

1. Sammanfattning
2. Etablera en kommunikationsstrategi
3. De sju diskrimineringsgrunderna
4. Jämställd och inkluderande 

kommunikation
5. Normkritisk kommunikation
6. Representation          
7. Symboler och ordval
8. Bildval
9. Riktade insatser till 

underrepresenterade och 
missgynnade grupper

Kommunikatörerna tipsar 

Ordlista  



4

I The Yes Ways 
behovsanalys har 
det visat sig att 
kommunikationen 
är oerhört viktig och 
avgörande kopplad 
till vilka målgrupper, 
entreprenörer/
innovatörer/ 
idébärare vi möter och 
attraherar till våra 
verksamheter. 

Att ha antagit strategiska, mätbara och 
medvetna beslut kopplat till kommuni-
kationen där vi förstått innebörden med 
att genusmedveten och normkritisk 
kommunikation gynnar verksamheten 
är ett steg framåt för ett jämställt och 
inkluderande innovationsstöddsystem. 

Denna guide ger dig fler nycklar, 
metoder och kunskap att komma vidare 
i ditt kommunikationsarbete. 
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Inledning
Hur verksamheten kommunicerar med 
sina målgrupper påverkar vilka som 
söker sig till den och hur den uppfattas 
utåt. Organisationerna vill kommunicera 
att deras miljö och verksamhet riktar sig 
till en mångfald av människor med olika 
sorters idéer och innovationer. I enkät-
svaren i The Yes Ways djupanalys  från 
entreprenörer på inkubatorer uttrycktes 
en tydlig efterfrågan på en mer inklude-
rande och normkritisk kommunikation 
både internt och externt.

Sammanhang – hur vi kommunicerar 
I de enkäter som gjorts inom The Yes 
Way med entreprenörerna på inkuba-
torerna är kommunikationen en viktig 
del av att de ska uppleva inkubatorn 
som jämställd och inkluderande. En 
innovationsfrämjande verksamhet och 

Bakgrund och behovsanalys

förmedling av vad innovationsstödsys-
temet består i och bidrar med kommu-
niceras både via den interna och externa 
kommunikationen. Det kan exempelvis 
handla om ordval och bilder på webben 
eller i broschyrer, som vanligtvis avspeg-
lar en teknisk, industriell och maskulin 
syn på innovation. Behov som belystes 
i The Yes Ways analyser var att tydligt 
visa i kommunikationen att bolagen inte 
nödvändigtvis behöver vara Tech-inten-
siva utan kan spegla en mångfald av 
innovationer och innovatörer inom olika 
branscher och samhällssektorer. Det 
belystes även att det behövs mer fokus 
och förståelse för tjänsteinnovation och 
mindre fokus på snabb tillväxt och stor 
ekonomisk vinst inom produktinnova-
tion, teknikhöjd och tillväxttakt.

”I och med att samhället i stort känner bättre 
till produktinnovationer, och att det som är 
stort, snabbväxande och så vidare premieras, så 
missgynnas verksamheter som drivs av kvinnor 
rent generellt. För att motverka detta kan inku-
batorer lyfta jämställdhetsfrågor och synliggöra 
den kunskap som finns kring hur och på vilka 
premisser stöd fördelas.” 

Ur The Yes Ways Djupanalys (bolag som drivs av kvinnor på inkubatorer i Sverige).
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Framgång i inkubatorbolag kan kommu-
niceras på olika sätt. The Yes Ways 
analys visar hur kvinnor som driver bolag 
på inkubatorer värderar vad som gör ett 
företag framgångsrikt:

“Framgång är att nå balans 
mellan ekonomisk lönsamhet, 
bra arbetsmiljö, välmående 
medarbetare och ett konkret 
samhällsansvar.”

Specifika ord användes för att uttrycka 
framgång, t.ex. nöjda och glada medar-
betare, tillräcklig lönsamhet, positiv 
effekt på samhället, utrymme för krea-
tivitet. Detta visar att även andra para-
metrar spelar roll för framgångsrikt före-
tagande än endast de som vi normalt 
sett speglar när vi pratar tillväxtbolag, 

till exempel tillväxt och lönsamhet utan 
fokus på människor och samhälle. Något 
som bör beaktas och tillvaratas av verk-
samheten. 

Andra behov som belystes i djupanaly-
sen inkluderar:

• Använda berättelser som speglar olika 
former av entreprenörskap/innovation 
och entreprenörer/innovatörer.

• Se över ord och bilder så att de 
avspeglar en mångfald av innovationer, 
företag, innovatörer och företagare

Det finns alltså ett uttryckt behov av star-
kare igenkänning och en större mångfald 
av framgångshistorier utöver den typiskt 
normativa och traditionella bilden av 
innovation och entreprenörskap. 
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Diskussion 
Genom att se över kommunikationen; det vill säga språket, bilderna och 

olika framgångsberättelser kan inkubatorn påverka hur den uppfattas 
av målgrupperna. I längden påverkar detta även hur den attraherar 

och möter företagare och innovatörer på ett sätt som bidrar till ökad 
jämställdhet och inkludering.

För att uppnå en inkluderande kommunikation är det viktigt att den inte 
riktas specifikt till kvinnor eller män som enhetliga, stereotypa grupper, 
utan det är också viktigt att kommunikationen uppfattas som inklude-
rande av personer som inte definierar sig som varken man eller kvinna.
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Granska och kartlägg er nuvarande 
kommunikation 
En gemensam gruppövning föreslås där 
en gemensamt i organisationen disku-
terar tidigare kommunikation utifrån ett 
genusmedvetet perspektiv. Där en tittar 
på representation och inkludering samt 
jämställdhetsaspekten i hur en kommu-
nicerar. Förslag på utvecklingsmöjlighe-
ter ska gemensamt tas fram. 

Rekommendationer 
från The Yes Way

fortsätter på 
nästa sida
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Ur Djupanalysen (bolag som drivs av 
kvinnor på inkubatorer i Sverige).

“Ett framgångsrikt 
företag skapar värde för 
kunden och bidrar till 
en hållbar och positiv 
samhällsutveckling.”

Implementera en jämställd och 
inkluderande kommunikationsstrategi 
och riktlinjer
Utveckla riktlinjer för jämställd och inklu-
derande kommunikation på Sveriges 
Inkubatorer.  Ta även fram stöd och tips 
för ett jämställt och inkluderande ord 
och bildspråk. 

Börja aktivt kommunicera 
normkritiskt och genusmedvetet 
Säkerställ att kommunikationsansvarig 
och intern personal och ledning vet om 
hur ni lagt upp er strategiska kommuni-
kation framöver. Inkludera de i proces-
sen och be alla att aktivt bidra. Kommu-
nicera normkritiskt och genusmedvetet 
till en mångfald av målgrupper. Följ upp 
och utvärdera. 
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Dessa riktlinjer och policydokument handlar om hur innovations-
främjande verksamheter kan kommunicera på ett jämställt och 
inkluderande sätt, både internt och externt. Det kan exempelvis 
handla om vilka ord och bilder vi använder på webben eller i 
broschyrer. Vanligen avspeglar ordvalen exempelvis en teknisk 
och industriell syn på innovation. I bilder framställs företagare 
och innovatörer ofta som ensamma manliga hjältar, som bestiger 
alpina berg eller liknande. Att kommunicera medvetet, normkri-
tiskt och inkluderande är rätt väg framåt!

Jämställd och inkluderande kommunikation: 
Policy och riktlinjer
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Ett jämställt och breddat idéflöde med en mångfald av 
företagare och innovatörer är gynnsamt för Sveriges innova-
tionskraft. Hur vi agerar för att nå ut till en bred målgrupp är 
en viktig del i det. Genom att kommunicera på ett inklude-
rande, jämställt och normkritiskt sätt kan vi nå både nya och 
befintliga målgrupper och därigenom skapa innovations-
kraft på nya sätt. Vi har möjlighet 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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Kommunikationsredskap

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

2. Etablera en 
kommunikationsstrategi 

Innan någon kommunikation sker utåt 
eller internt ska den vara etablerad i en 
godkänd kommunikationsstrategi. Strate-
gin ska bidra till att organisationen uppnår 
sina mål genom uttänkta kommunika-
tionsaktiviteter. En kommunikationsstrate-
gi har i grunden följande innehåll.

Målsättning

Tänk på vad exakt du vill du uppnå med 
kommunikationen och hur den bidrar till 
att uppnå organisationens övergripan-
de 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 målgrup-
per för att de ska tro på dig, lita på 
dig eller för att de ska bli övertygan-
de om ditt resonemang. Testa gärna 
olika budskap och se vilka som får den 
respons du hoppas på.

fortsätter på 
nästa sida
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Geografi

Vokabulär och språk

Notera var exakt du ska fokusera dina 
kommunikationsinsatser rent geografiskt. 
Om din målgrupp finns i Stockholm ska 
du använda kanaler som når målgrupper 
i Stockholm.

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

Tongivning

Bildspråk

Utvärdering

Vilken ton använder du i ditt språk för att 
få uppmärksamhet, 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. Glöm inte utvärdera ditt kommunika-

tionsarbete för att se att du når förvänta-
de resultat. Justera om nödvändigt 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 kommunika-
tion övertygar, informerar och påverkar 
utan att återskapa traditionella och stere-
otypa föreställningar om män och kvinnor. 
Den ifrågasätter normer och arbetar 
medvetet för att inkludera fler perspektiv 
och mångfald 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 föreställningar och 
avbildningar av de som huvudsakligen 
representeras i verksamheten. 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. 
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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

För att kommunicera jämställt och inkluderande bör vi ha en 
medvetenhet kring vilka som syns i våra kommunikationska-
naler. 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 uppfat-
tas som kvinnligt och manligt bör bejakas och ifrågasättas. 
Hur bilden är tagen kan också återskapa traditionella före-
ställningar 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. 

• 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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9. Riktade insatser till underrepresenterade och 
missgynnade grupper 

Riktade insatser till underrepresenterade 
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. 
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Kommunikatörerna tipsar

Inom The Yes Way har flera kommunikatörer verkat och bidragit 
med sin kunskap och lärdomar när det kommer till kommunika-
tion. Här har vi sammanställt deras bästa tips och trix, arbets-
metoder, erfarenheter och verktyg för att på ett jämställt och 
inkluderande sätt kommunicera som innovationsfrämjare. Detta 
dokument kan användas som en checklista, en hjälpande hand 
eller en påminnelse om hur ni regelbundet kan säkerställa och 
arbeta med kommunikationen internt. 

Se över material
Material ska inte följa dammiga normer 
kopplat till kön, könsidentitet och 
könsuttryck, etnicitet, sexuell läggning, 
religion och trosuppfattning, funktions-
variation och ålder.

Kommunicera brett
Använd olika kanaler med ett inklude-
rande förhållningssätt, utifrån en önsk-
värd målgrupp med komplex bredd.

Inkludera
Sträva efter inkludering i alla kanaler, 
t.ex. framhåll mångfalden.

Se över tonalitet
Tillgänglig språkanvändning på skyltar 
och hemsida.

Se över strategin
Se till att jämställdhet och mångfald 
adresseras tydligt i exempelvis kommu-
nikationsplanen.

Utbilda dig
Att påstå att man inte har fördomar är 
fel-fel-fel – det har vi alla. Våga vara 
jobbig. Dvs vara den som på möten alltid 
ifrågasätter, tjatar och lyfter agendan. 

Våga göra fel
Våga fråga om råd och hjälp om du är 
osäker. 

Ingen är expert från början
Ta hjälp av checklistor och guider, det 
finns massor med material! 

fortsätter på 
nästa sida
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Inkludera genom att markera
Undvik rubriker som ”Kvinnlig entreprenör”. Försök att inte hamna så att du ställer 
andra frågor till tex företagande kvinnor, än företagande män. Fota inte män med 
händerna över bröstet och kvinnorna snett ovanifrån och leende. Låt inte kvinnorna 
vara passiva medan männen utför någon syssla.

Fastna inte enbart vid kön
Kom ihåg att tänka inkluderande kring alla diskrimineringsgrunder, till exempel 
ålder, sexualitet, religion, funktionshinder, etnicitet och ekonomisk bakgrund.

Tänk på språket
Undvik, om möjligt, buzzwords eller andra termer som kan exkludera. Vi har ett 
rätt okrångligt språk i vår kommunikation som verkar gå hem. Om man använder 
emojis och illustrationer kan det vara bra att tänka över representationen i dem, 
exempelvis se upp med vit tumme upp och vit man i kostym som får porträttera 
entreprenören.

Utmana normen
Försök att tänka utanför boxen och t.ex. 
inte använda bilder eller ord som spelar 
på typiska könsroller. Sträva efter att 
lyfta fram kvinnor som är entreprenö-
rer i mansdominerande branscher och 
tvärtom. För att inte förstärka redan exis-
terande normer, fördomar och stereoty-
per, använd neutrala ord när du beskriver 
människor.

Förändra normen
Arbeta för att jämställd och inkluderande 
kommunikation blir den nya normen på 
arbetsplatsen.

Utvärdera alltid! 
Slutligen - utvärdera. 
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Diskriminering innebär att individer eller grupper utsätts för orättvis 
behandling på grund av kön, ålder, sexualitet, funktionsnedsättning 
eller annan diskrimineringsgrund. 

Genus avser sociala föreställningar om människors egenskaper, intres-
sen och förmåga utifrån deras könstillhörighet. 

Icke-binär avser en person som varken identifierar sig som kvinna 
eller man.

Inkubator avser en miljö som samlar och stöttar entreprenörer och 
innovatörer i deras initiala utvecklingsfas.

Inkubatorbolag är ett företag som ingår i en inkubator.

Innovation avser utveckling och implementering av nytänkande 
lösningar på behov och utmaningar bland individer, organisationer 
och samhälle.

Innovationsfrämjare innebär en organisation som stöttar innovatörer 
med rådgivning, kontakter, finansiering m.m. Exempelvis innovations-
kontor, science parks och inkubatorer.

Intersektionalitet avser ett samspel mellan olika diskrimineringsgrun-
der, såsom kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning m.m.

Ordlista
Här förklaras några nyckelbegrepp i 
arbetet för jämställt och inkluderan-

de innovationsfrämjande.

fortsätter på 
nästa sida
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Jämlikhet innebär att alla människor ska ha lika rättigheter och möjlig-
heter oavsett kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning eller andra 
diskrimineringsgrunder.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv.

Kön avser kategoriseringen av människor som kvinnor eller män, utifrån 
biologiska, juridiska och sociala faktorer. 

Könsidentitet avser en persons självupplevda könstillhörighet, som 
ingen annan än en själv kan avgöra. 

Könsuttryck avser hur en person uttrycker sin könsidentitet genom 
kläder, kroppsspråk, röstläge m.m. 

Normkritik handlar om att synliggöra och ifrågasätta etablerade före-
ställningar om människors egenskaper, intressen och förmåga utifrån 
deras kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning eller andra diskrimine-
ringsgrunder.

Sexuella trakasserier avser ett agerande som kränker någons värdighet 
i relation till sexualitet och/eller könstillhörighet.

Social innovation avser utveckling och implementering av nytänkande 
lösningar på aktuella samhällsutmaningar, där samhällsnytta och social 
förändring är huvudsyftet.

Socialt entreprenörskap avser förverkligandet av nytänkande lösningar 
på aktuella samhällsutmaningar, exempelvis i form av ett nytt företag 
eller annan sorts verksamhet.
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Vill ni fortsätta arbeta för ett jämställt och inkluderande 
innovationssystem och behöver fler verktyg? Eller har 
ni kanske fastnat och behöver rådgivning och stöd? På 
vår webb kan ni hitta fler verktyg och handlingsguider 
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:


