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1. Sammanfattning 
Kommunikation har en mängd olika stereotyper som skapar fördomar och normer. Vilka i sin tur 
förstärks och återanvänds i ett invant mönster när kommunikation skapas. Det skapar en utsatthet 
och utanförskap för de personer som är normavvikande. De stereotyper och normer som 
reproduceras om och om igen i det offentliga rummet påverkar tankesätt om vilka som ska få synas 
och vilka som inte ska få synas För att ta reda på hur dessa stereotyper kan förändras och att få fler 
personer inkluderade i kommunikation har den studien tagits fram med hjälp att begrepp som 
normkreativitet, normkritiska analyser och stereotyper.  

Studien har en kvalitativ utgångspunkt, där tre kvalitativt strukturerade intervjuer genomfört med 
personer som arbetar med normkreativitet och normkritiska analyser. Personerna kommer både från 
kommunikationsbranschen och utbildningsväsendet.  

De tre repsondeterna anser att det är viktigt att arbeta med en normkreativ och inkluderande 
kommunikation då det skulle förändra de negativa stereotyper som återfinns i kommunikation. De 
ser också ett motstånd inom branschen att gå ifrån det invanda. De alla tror att det finns en rädsla att 
förlora pengar på en normkreativ kommunikation. Detta är något som inte stämmer. För vid ett 
arbete med normkreativ kommunikation kommer det upp nya, kanske oväntade, målgrupper för 
byråerna att nå ut till. Vilket då kommer leda till att fler grupper får synas i kommunikation. Vilket i 
sig leder till en mer inkluderande kommunikation. Vilket leder till att stereotyper och normer 
förändras till det bättre.  
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2. Abstract 
Communications have a variety of stereotypes that create prejudices and norms. Which, in turn, 
amplified and re-used in a habitual patterns when communication is created. It creates a 
vulnerability and marginalization of the people is the norm deviant. The stereotypes and norms that 
reproduced again and again in public space affects the mindset of who should get seen and which 
not to have seen. To find out how these stereotypes can be changed and to get more people included 
in the communication, the study developed using the concept as a norm creativity, critical analyzes 
norm and stereotypes. 

The study has a qualitative perspective, where three qualitative structured interviews conducted 
with people working with norm creativity and norms critical analyzes. The characters come from 
both the communications industry and the education system. 

The three respondent states that it is important to work with a norm creative and inclusive 
communication. It would change the negative stereotypes that are in communication. They also see 
a resistance in the industry to move away from the familiar. They all believe that there is a fear of 
losing money on a norm creative communication. This is not right. When companies work with 
norm creative communication it will appear new, perhaps unexpected, audiences for agencies to 
reach out to. Which will then lead to more groups may be apparent in communication. This in itself 
leads to a more inclusive communication. Which leads to stereotypes and norms are changing for 
the better. 
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3. Inledning 

3.1 Introduktion 
I den här rapporten undersöker författaren vilket sätt normkreativitet och normkritiskt tänkande kan 
skapa en kommunikation som ser bortom fördomar, normer och invanda mönster. I den 
kommunikation som skapas idag sker det fortfarande att stereotypa normer kring tillexempel 
smalhet, vithet och heterosexualitet förstärks och att människor utanför dessa blir marginaliserade. 
Enligt Rosengren och Sjödin (2011) kan detta ses som ett problem då det utestänger en stor del av 
Sveriges befolkning från att känna sig representerad i kommunikationen som finns i samhället. 

I samma snabba framfart som bildspråk och det övriga språket utvecklas och går framåt så får vi en 
ökad kunskap kring hur kommunikation kan påverka oss och hur vi uppfattar olika människor. I en 
inkluderande kommuikation är det enligt exempelvis Rosengren och Sjödin (2011) meningen att 
människor ska få känna igen sig och kunna identifiera sig med övriga samhället. Förhoppningsvis 
kommer det vara viktigt i framtida kommunikation att framställa alla personer med respekt och på 
exakt samma villkor i både text och bild. Kommunikationen kanske till och med kommer återspegla 
det mångkulturella samhället, med oändligt många variationer av människor (Rosengren & Sjödin, 
2011).  

Kommunikation är ett utvecklande ämne, som sällan står och stampar på samma plats, utan är under 
ständig utveckling. Målet med rapporten är att visa på hur vi kan hantera förändringar kring normer 
i kommunikation och problematisera den kommunikativa världen och se den med ett par nya ögon. 
Allt detta för en mer inkluderande och jämlik kommunikation (Sveriges kommuner och landsting, 
2014).   

Tomas Gunnarsson, eller Genusfotografen (2016) som personen annars brukar kallas, har 
tillsammans med Gävle kommun tagit fram en handbok hur kommunens bildkommunikation kan 
bli mer representativ för alla människor i kommunen. I den tar de upp vanliga stereotypa fel vid 
fotografering av diverse människor och hur de dessa stereotyper visar upp människor med samma 
arbetsposition på helt olika sätt (Gunnarsson, 2016). Det finns fler kommuner och landsting som har 
tagit fram handböcker och riktlinjer över hur de ska få fram en mer rättvis och inkluderande 
kommunikation. Bland annat så har Region Värmland en handbok vid namn Schyst! - En 
inspirationskälla till jämlik kommunikation (2015) och Göteborg stad har en handbok kring 
normkritik och webbpublicering, Vem är normal? (2014). 

 Normkreativitet kan beskrivas som att en är kreativ med arbetet med normer, där arbetet är att bryta 
mot de rådande normerna eller nyansera dom på ett helt oväntat sätt, tillexempel att göra precis 
tvärtemot vad just en norms stereotyp är (Vinthagen & Zavalia, 2014). Detta kan tillexempel vara 
att byta ut ett normativt heterosexuellt par mot ett samkönat par i en annons.  
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3.2 Make Equal 

Under rapportskrivandes gång har stiftelsen Make Equal (2016), tidigare Crossing Boarders, varit 
med som bollplank och stöd. De startades 2010 av den Umeåbördige Ida Östensson. De fyra 
anställda och deras tretton projektanställda föreläsare arbetar med att få samhället jämlikt utifrån väl 
framtagna lösningsfokuserade metoder kring jämlikhet, antirasism och normbrytande. De gör allt 
från att ha föreläsningar inom frågorna till att starta opinion för att på så sätt påverka samhället både 
långsiktigt och metodiskt. De vill även väcka debatt och påskynda arbetet mot ett jämlikare 
samhälle. Några av projekten de har varit med och startat är: Fatta, Fatta Man, Flickaplattformen, 
Twitterklänningen och Make Equal projects (Make Equal, 2016).  

Under våren 2016 tog stiftelsen fram 15 nya utbildningskoncept. Detta för att göra det tydligare och 
mer lättbegripligt för potentiella kunder att förstå vad de får om de anställer Make Equal. Det går att 
köpa föreläsningar på 1-3 timmar, workshops på 3-5 timmar, utbildningar på 8-12 timmar (fördelat 
på två dagar) och konsultuppdrag under en längre period. Ett axplock av utbildningar som erbjuds 
är: Begreppskollen, Normkreativitet för att nå ut, Inkluderande skolor och universitet, HBTQ-
kompetens i praktiken, Antirasism i praktiken och Barn, normer och könsroller (Make Equal, 2016).  

3.2 Begreppsdefinition 

Det begrepp som undersöks i studien, normkreativ kommunikation. Bakgrunden till begreppet som 
ska undersökas i studien, normkreativ kommunikation, är något oklar. Maria Niemi (2016) på 
Hyvää Kommunikation påpekar på sin blogg att begreppet normkreativitet sägs ha använts av en 
organisation vid namn Settings. Settings använder det till att bygga maktkritiska organisationer, 
föreningar och nätverk på ett framåtsträvande sätt och med ”lustfyllda processer” (Vinthagen & 
Zavalia, 2014, Hyvää Kommunikation, 2016). 

Begreppet definierar den kommunikation som försöker vrida på normer för att rikta sig till ett större 
urval grupper av människor. Det leder alltså till en mer utspridd kommunikation som når en bredare 
mångfald av människor, vad gäller genus, sexuell preferens, klass, ålder, etnicitet, funktionalitet. 
Normkreativ kommunikation vill åstadkomma en kommunikation med mer inkludering, utan 
diskriminering och utestängande av människor, för en mer representativ kommunikation som mer 
återspeglar samhället vi lever i idag (Vinthagen & Zavalia, 2014). 

3.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka effekterna av en normkreativ kommunikation. För att 
uppnå detta syfte kommer följande frågeställningar att användas: 
”Hur kan stereotyper i kommunikation påverkas av normkreativitet?” 
”På vilket sätt kan normkreativitet och normkritik användas vid kommunikation? 
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”Hur kan normkreativitet och normkritik få fler inkluderade i kommunikation?”  
”Hur arbetar kommuner och landsting med inkluderande kommunikation?” 

3.4 Rapportens vidare disposition 
Detta kommer att utföras genom olika delmål under studien. Till en början kommer kunskap och 
information inhämtas om normkreativitet och normkritisk analys, då dessa två uttryck går in i 
varandra och att studien grundar sig i begreppen. Mer information om dessa begrepp finns under 
Teoriavsnittet. 

Under arbetet med studien ska det utformas och genomföras tre stycken kvalitativa intervjuerna. 
Syftet med intervjuerna är att ta reda på om normkreativ kommunikation kan skapa en mer 
inkluderande och bred kommunikation där fler människor får möjligheten att synas. Det ska utföras 
tre kvalitativa intervjuer med anställda på både kommunikationsbyråer och med personer som 
jobbar med jämlikhetsarbete i praktiken. Denna mix av personer har valts ut för att de har 
kompetenser på olika områden, men alla har idéer om normkreativ- och inkluderande 
kommunikation och hur det kan te sig i praktiken. 

3.5 Avgränsningar 
Dokumentationen av denna studie syftar endast till den information från de kvalitativa intervjuer 
som genomförts med personer med olika inriktningar inom ämnet. Det är dels personer från 
kommunikationsbranschen men även personer som arbetar med att utbilda personer inom bland 
annat jämställdhet, normkreativ kommunikation och diskriminering. 

4. Teori 
I kapitel 4 reds de teoretiska begreppen som rapporten utgår ifrån. Begreppen konkretiseras och 
förklaras. Underrubrikerna 4.1 till klargör och reder ut följande begrepp: norm. normkritik, 
normkreativitet. 

Rubriken 4.2 till och med 4.2.2 tar upp och reder ut begrepp som kommunikation, kommunikation 
idag och osynliggörande grupper i kommunikation. 

4.1 Normer 
Rebecca Vinthagen & Lina Zavalia skriver i sin bok Normkreativ (2014) att normer är osynliga men 
allmänna regler som vi människor följer. De utgör ett slags mönster för hur människor ska bete sig 
mot varandra. Det kan vara hur vi ska vara klädda, hur vi ska se ut och hur vi bör förhålla oss till 
andra människor. Det är något alla människor förhåller sig till. Normer talar om vilka 
karakteristiska utseenden, personlighetsdrag och beteende som förväntas av personer utifrån vilket 
kön, etnicitet, funktionsförmåga, religion eller vilken ålder personen innehar. Det finns ett flertalet 
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olika normer i varje social gemenskap och dessa kan vara att en väntar på sin tur i en kö eller att 
människor håller avtal (Vinthagen & Zavalia, 2014).  

Köljing (2014) anser att tillhöra den rådande normen i ett samhälle gör att de personerna har lättare 
att gå runt och hitta fler personer som sig själv att identifiera sig med. Dessa personer kan återfinnas 
i kommunikation som i filmer, tidningar och reklam utan att ens reflektera över det. De människor 
som tillhör normen är oftast omedvetna om att de som inte tillhör normen inte har någon att 
identifiera sig med i kommunikationen. Gunnarsson (2016) menar att detta leder till att den rådande 
normen förstärks och de normavvikande stängs ute ännu mer och ses som ännu mer avvikande. 
Exempel på det är könsmaktsordningen, etniska normer, normen om religion, heteronormen, två-
könsnormen, normen om funktionsförmåga och åldersnormen. Var och en av dessa har en grund i 
diskrimineringslagen som det finns mer information om under rubriken 4.1.7 (Gunnarsson, 2016, 
Köljing, 2014).  

Normer skapas då personer inom särskilda grupper vänjer sig vid ett typsikt utseende, ett typiskt 
personlighetsdrag och typiska beteenden och sedan tolkar dessa som det normala och åtråvärda 
(Bryt Normen, 2016). Människor som omedvetet upprätthåller många normer som är neutrala ses 
som själva normen i dagens samhälle. Saker som att kunna gå, prata eller höra är tre tydliga normer 
som återfinns i samhället. Detta påverkar vad som ses som ”normalt” trots att det inte står i några 
som helst regleringar eller lagar att samhället bör vara utformat för gående, hörande och seende 
människor. Normer förs in i samhällsstrukturen och konstruerar samhällen som är byggda för den 
seende, gående och hörande människan (Dahlén, 2011).  

Normer handlar även om makt, där en minoritet av befolkningen sitter på mycket makt. Enligt 
Dahlén (2011) så är det vita män som är normen i samhället. De sitter på makt och 
tolkningsföreträdet om vad som är viktigt och vilka problem som är stora eller inte, även om de inte 
utgör någon majoritet.(Dahlén, 2011). 

4.1.3 Normkritik 
Det återfinns en stor mångfald av människor. Människor med olika kön, olika sexualiteter, 
hudfärger som skiljer sig från varandra och olika sätt att röra sig på. Oftast synliggörs endast 
undantagen från normen vid granskningar av mångfald. Det skapar ofta stereotypier och 
förutfattade meningar om personer som tillhör en sexuell minoritet, invandrare eller personer med 
någon funktionsnedsättning där människor inte har några problem att framställa och beskriva hur en 
sådan person ser ut (Averås, 2015).  

Normkritiken har använts i olika forskningsområden, men främst i feministisk, queerteoretisk och 
postkolonial forskning (Jacobson & Jansson, 2016). Normkritik lägger inte fokus på minoriteterna 
utan i normen som sig själv. Det innebär att en bör vara kritisk mot de diskriminerande normerna 
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som finns i samhället och de maktstrukturer som samhället omges av. (Averås, 2015; Bryt Normen, 
2016). Cecilia Köljing (2014) menar att synliggöra normer och att arbeta normkritiskt handlar om 
att sätta fokus på makt och att motverka diskriminering. Köljing (2014) tillägger att det också 
innebär att få syn på, och framför allt ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad 
som anses normalt och därmed också oreflekterat uppfattas som önskvärt i samhället. Genom att 
visa upp det som tas för givet blir det enklare att granska den rådande normen och få 
kommunikationen mer inkluderande (Köljing, 2014).  

Niemi (2016) och Vinthagen & Zavalia (2014) berättar  att vid en strävan efter ett mer inkluderande 
samhälle, där det inte spelar någon roll vilken färg vi har på huden, vilka funktioner eller vilken 
form våra kroppar har,  så krävs det att samhället använder sig av normkritisk analys (Vinthagen & 
Zavalia, 2014,  Niemi, 2016). Vid ett normkritiskt arbete skapas en medvetenhet om vilka normer 
som människor håller sig till och tack vare det blir det enklare att välja ut de normer som 
tillexempel en social gemenskap vill använda sig av eller ej. (Vinthagen & Zavalia, 2014). I 
Feministiskt Initiativ Umeå har de till exempel gått emot vad de anser vara en rådande köttnorm i 
samhället och i stället tillämpat en vegannorm (personlig intervju 2016-05-10). 

4.1.4 Normkreativitet 
Ett arbete med normkreativitet i första ledet har som utgångspunkt i frågeställningar. Dessa 
frågeställningar ska testas och har alltid en utgångspunkt i feminism, antirasism och icke-
heteronormativitet. Utan dessa utgångspunkter är normkreativitet helt verkningslöst att arbeta med 
och sträva efter (Vinthagen & Zavalia, 2014). 

Vinthagen & Zavalia menar i sin bok Normkreativ att den största skillnaden mellan normkritiska 
perspektiv och normkreativitet går att förklara som att normkritik är analysen medan 
normkreativiteten är praktiken som uppkommer efter det att analysen är gjord. De menar att det 
handlar om att vrida, vända och bryta mot normer på kreativa sätt. Karin Salmonson & Johanna 
Ivarsson skriver i Normkreativitet i förskolan (2015) att för att kunna förändra normer så måste det 
ske genom handling och det är där normkreativitet kommer in. Normkreativiteten plockar upp de 
delar som de normkritiska perspektiven har plockat isär, för att på sätt bygga upp nya möjligheter 
för organisationer och verksamheter att jobba så inkluderande som möjligt (Vinthagen & Zavalia, 
2014, Salmonson & Ivarsson, 2015).  

Att arbeta normkreativt skapas en medvetenhet kring vilka normer som personer handlar efter för 
att kunna möjliggöra en aktiv handling kring vilka normer som personerna vill implementera och 
använda sig av i olika situationer. Det kan vara på jobbet, tillsammans med sina vänner eller helt 
enkelt samhället i stort. Att arbeta kreativt med normer är direkt kopplat till likabehandlingsplanen 
som återfinns i skolans värld (Vinthagen & Zavalia, 2014, Salmonson & Ivarsson, 2015).  
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4.1.6 Stereotyper 
Nationalencyklopedin (2016) förklarar stereotyper som förenklade och förutfattade mentala bilder 
människor har av hur en viss grupp människor tros vara eller hur en enskild individ är. Det kan vara 
hur män är, hur homosexuella är eller hur Hultsfredsbor är. Problemet med stereotyper är enligt den 
här forskaren att de krymper människors syn på andra människor. De gör så att vi inte ser den unika 
individen vi har framför oss, utan ser bara ett kön, en hudfärg eller en funktionsnedsättning 
(Nationalencyklopedin, stereotyp, 2016, Jacobson & Jansson, 2016). 

4.1.7 Diskrimineringsgrunderna  
I Sverige finns det en diskrimineringslagstiftning för att främja lika rättigheter för samtliga 
människor och motverka diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen beskriver lagens ändamål 
såhär: 

”1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).” 

Lagen har  sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Till varje 
grund så finns det olika normer som är kopplade. Lagen har uppkommit för att det finns grupper av 
människor som inte fått sina rättigheter fullt tillgodosedda. Med andra ord, de som urskiljer sig från 
normen löper större risk att utsättas för diskriminering, både i samhället i stort och i kommunikation 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2015, Jacobson & Jansson, 2016).  

I diskrimineringsgrunden kön ingår män, kvinnor och personer som planerar att eller har ändrat sin 
könstillhörighet. Det är förbjudet enligt att lag att diskriminera någon utifrån personens kön. 
Könsöverskridande identitet eller uttryck innefattar personer som inte begränsar sig till könet 
kvinna eller man, utan ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det de tilldelats vid födseln. De 
brukar även kallas för transpersoner, ett paraplybegrepp för människor som går emot normerna i 
samhället för könsidentitet och könsuttryck. Lagen gäller för personer med könsöverskridande 
identitet eller uttryck och de ska på så vis ha skydd mot diskriminering 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2015).  

Människor med annan nationalitet eller etniskt ursprung än de infödda personerna i landet samt 
hudfärg ingår också i diskrimineringslagstiftningens sju grunder. Nationellt ursprung syftar till 
vilket land någon kommer ifrån, så som svenskar, afghaner eller thailändare medan etniskt ursprung 
handlar om personer som har liknande kulturuttryck. Alla människor har minst en etnisk tillhörighet 
vilket betyder att alla kan bli utsatta för diskriminering av sin etniska tillhörighet  
(Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 
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En person med religiös åskådning och utövar tillexempel kristendom, islam, hinduism eller 
judendom skyddas också av diskrimeringslagstiftningen. Personer som har trosuppfattning, med 
lika stor övertygelse och grund som en religion skyddas också av lagen. Detta kan vara ateister eller 
agnostiker (Diskrimineringsombudsmannen, 2015).  

De tre sista grunderna som skyddas av lagstiftningen är personer med funktionsnedsättning, vilken 
sexuell läggning en person har och vilken ålder som uppnåtts. Funktionsnedsättning är varaktiga 
fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar som beror på skada eller sjukdom. Det 
innebär att en person har en fysisk-, psykisk- eller intellektuell funktionsförmåga. Det kan vara 
något som en person är född med, fått under livet eller kommer få senare i livet. Det är något en 
person har och inte något en person är. Olika funktionsnedsättningar märks mer eller mindre tydligt. 
Exempel på funktionsnedsättningar är allergier, dyslexi, hörsel och synskador med fler  
(Diskrimineringsombudsmannen, 2015). Lagen stärker alltså också de sexuella läggningarna 
homosexualitet, heterosexualitet och bisexualitet. Den sista grunden är ålder och lagen skyddar alla 
människor, oavsett vilken ålder personen har uppnått (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 

4.2 Kommunikation 
Under detta avsnitt kommer begreppet reklam redas ut och hur den är utformad och hur den 
påverkar människor i dagens samhälle. 

4.2.1 Kommunikation idag 
Katarina Averås (2015) menar att de flesta personerna använder sig av kommunikation även om en 
inte arbetar med kommunikation. Runt om i samhället sker möten mellan människor. De flesta 
använder sig även av att skriva e-post, sms eller brev. Vissa skriver rapporter eller handlägger olika 
ärenden. Personer som arbetar med kommunikation skriver och producerar material till webbplatser, 
trycksaker och annonser. Bara en sådan sak som att delta i en diskussion med någon annan kan ses 
som kommunikation (Averås, 2015). 
Kommunikation finns i vårt undermedvetna och påverkar vår syn på vad som anses vara accepterat 
socialt eller inte samt vad samhället förväntar sig av oss eller ej (de los Reyes, 2005). 
Kommunikation uttrycker inte enbart budskap om vad det är för produkt eller tjänst som ska säljas, 
den uttrycker så mycket mer i både text och bild. Den kommunikation som uppvisas i det offentliga 
rummet kan skapa föreställningar och sätta avtryck om hur människor ser omvärlden under ett 
långsiktigt perspektiv (Rosengren, Sjögren (2011).   

I dagens Sverige så finns det en mångfald av människor och oavsett vilken klass, etnicitet, religion, 
funktion, kön, könsidenditet eller sexuell läggning en person har eller tillhör så har var och en rätt 
att få känna sig inkluderade och sedda. Om kommunikationen inte visar upp den mångfald som 
återfinns i samhället skapas en felaktig bild av hur samhället ser ut. Gunnilla Jarlbro (2006), menar 
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att reklam och kommunikation reflekterar hur samhället ser ut, något som Richard W. Pollay (1986) 
påpekat sedan tidigare. Pollay (1986) menar att reklam- och kommunikationsbyråer ofta ser sig 
själva som en spegel av samtiden och tiden de är verksamma i. Detta är ingenting som behöver 
stämma då kommunikation kan reflektera samhället helt fel och det leder till att den döljer stora 
delar av samtiden (Averås, 2015).  

Kommunikation som inte reflekterar samtiden och hur samhället ser ut skapas oftast ur en vana. 
Personer reflekterar sällan över vilket språk de använder och vilka uttryck som ges gehör. Detta 
leder till att stereotyper förstärks och att många personer i samhället känner sig exkluderade i 
kommunikationen. Ett exempel kan vara sättet som ordet hudfärg har används i kommunikation. 
Det har funnits ord i kommunikation som ”hudfärgade plåster” och ”hudfärgade strumpbyxor”. 
Detta blir problematiskt då hudens färg varierar från person till person, vilket då gör att det alltid är 
fel att säga dessa ord (Averås, 2015).  

Kommunikation innefattar inte enbart bilder och reklam utan en viktig beståndsdel är språket. 
Språket kan reflektera samtiden i samhället, tillexempel när någon beskriver en upplevelse som 
denne har varit med om. Samtidigt kan språket också skapa en slags verklighet. Exempel på detta är 
när det pratas om kvinnor och män så skapas det en illusion om att det enbart finns kvinnor och 
män. Detta leder till att icke binära personer exkluderas. Ett sätt att komma ifrån dessa skapade 
verkligheter är att börja använda sig utav ett mer könsneutralt språk. Istället för att använda sig av 
ord som riksdagsman, sjuksyster eller brandman går det att använda riksdagsledamot, sjuksköterska 
och handläggare inom samhällsskydd och beredskap (Sveriges Radio P4 Jönköping, 2013).   

I Sverige går redan myndighetsspråket mer och mer mot en könsneutral norm, där kön ej ska 
användas i kommunikation alls. Däremot är det svenska språket fullt av personbeteckningar vilket 
gör att när personer pratar om någon annan person så könas oftast denne, tillexempel sjuksyster 
eller brandman. Däremot har det kommit ett ord som gör det enklare att inkludera personer som 
varken ser sig som en han eller hon, exempelvis ordet hen. Det är ännu ovisst vart ordet har sin 
begynnelse men antagligen uppkom det som en blandning av hon och han. Ordet användes för 
första gången redan runt 1966-1967 av språkvetaren Karl-Hampus Dahlstedt. Under året 2012 blev 
hen en stor snackis i det svenska debattklimatet, där många blev upprörda och arga medan andra tog 
till sig det. De som främst tog till sig ordet enligt Köljing (2014) var personer som inte såg sig som 
hon eller han. Ordet används också flitigt bland feminister, genuspedagoger, transaktivister, 
studenter och journalister. I och med ordets uppkomst runt 2012 började ordet dyka upp i allt från 
riksdagsmotion, tidningsartiklar och uppsatser av studenter (Köljing, 2014).  

Sara Rosengren & Henrik Sjödin (2011) påpekar att kommunikationsbranschen förstår vilken stor 
betydelse och inflytande de har på samhället i stort. De menar också att branschen ska ta fram en 
kommunikation som för samhället i positiva riktningar. De bör tillexempel förstå vilket ansvar 
branschen har för människors uppfattning om andra personers kön, sexualitet, etnicitet, klass, 
funktionalitet och ålder. 
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4.2.2 Stereotyper i kommunikation 
I kommunikation finns det ett antal vanliga stereotyper som ständigt är återkommande. Kvinnor 
visas upp med ett varmt leende, vänlig blick och en ofarlig hushållspryl i händerna, medan män 
visas upp så att ser ut att de är ute efter att mörda någon med blicken, med mörkare kläder och med 
sina händer i fickorna. I handboken Bilder som förändrar världen (2016) berättar Tomas 
Gunnarsson att kvinnor ler och tittar in i kameran med en bekräftande blick medan män allt som 
oftast tittar åt något annat håll, antagligen något viktigare, alternativt så tittar de in i kameran med 
en kall blick. Dessa stereotyper gör att kvinnor förväntas att vara mjuka, tillgängliga och 
medgörliga menar Gunnarsson (2016).  

Så fort en kvinna inte ler ses hon istället som arg och otrevlig, även om hon inte har något att vara 
glad över eller bara är fullt koncentrerad på det hon ska göra. Män med exakt samma uttryck i 
ansiktet ses mer som seriösa och bestämda. Män ska visas som hårda och att de har kontroll samt  
att de aldrig ska visas att de är i något slags underläge. Detta spär på ett mansideal om att mannen är 
hård och inte ska visa känslor. Gunnarsson (2016) fortsätter och berättar att män framställs som att 
vara aktiva och utövar sina idrotter och arbeten på ett trovärdigt sätt i bildkommunikation medan 
kvinnor istället har sina arbetssysslor och idrottssaker som ursäkt för att poser och visa upp sin 
kropp. Detta gör att män ses som presterande och att deras kroppar handlar om styrka och kvinnors 
kroppar blir mer som ett sexobjekt eller dekoration, då fokus är på kvinnans kropp och inte hennes 
handling (Gunnarsson, 2016).  

Kvinnor på höga positioner med makt framställs ofta som sexiga, busiga och i orimliga positioner, 
vilket leder till att de förminskas. Gunnarsson (2016) menar att fokus läggs på deras utseende även 
om det egentligen ska handla om yrkesrollen som kvinnan har och detta gör att samhället bedömer 
kvinnor utifrån deras utseende istället för vad de har för kvaliteter i deras yrkesroll. Kvinnor ses 
även styrda av känslor medan män är framställs som mer logiska och förnuftiga med koll på sakerna 
(Gunnarsson, 2016). 

Att fotografera en person underifrån gör att personen ser större och mer betydelsefull ut, en person 
med makt och pondus. Detta sätt att fotografera används ofta vid avbildningen av män samtidigt 
som kvinnor ofta fotograferas uppifrån och då avbildas som mindre och undergivna betraktaren, 
som bildligt står över personen som fotograferas (Gunnarsson, 2016).  

Män fotograferas och porträtteras i sina arbetsmiljöer och på professionella sammanhang samtidigt 
som kvinnor tas ut ur sitt sammanhang och kanske fotograferas ute i naturen eller trädgården. 
Kvinnor ses då som naturligt härliga och jordnära, men oftast krävs det att texten till bilden måste 
läsas innan uppfattningen om vad kvinnan faktiskt arbetar med. Män å andra sidan sitter ofta och 
arbetar vid sitt kontor och med tydlig rekvisita, miljö och klädsel och betraktaren förstår direkt vad 
de arbetar med utan att ens behöva läsa bildtexten. (Gunnarsson, 2016) 
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Dessa ideal har knappt förändrats sedan 1975 (Nowak, Andrén, 1981). Även om det sker 
förändringar inom kommunikationen så reproduceras fortfarande dessa stereotyper. Vi ser en hög 
andel kvinnor i kommunikation för exempelvis hushållsprodukter, omvårdnad och med ett intresse 
över sitt utseende. Detta sker då samtidigt som män fortfarande framställs och porträtteras som 
starka och kunniga utanför hemmet i sin yrkesroll (Jarlbro, 2006, Wallin Wictorin, 2009). 

Rosengren och Sjödin (2011) menar att detta har lett till att många unga kvinnor känner ett osunt 
missnöje över sina kroppar, då idealet som framställs inom kommunikation är att en ska gå ner i 
vikt, helst så fort som möjligt och vara trådsmala och hälsosamma som kvinnorna i bland annat 
vissa klädföretags bikinireklamer. Många av modellerna i kommunikationen i dagens samhälle är 
mycket smala och de väger betydligt mindre än den genomsnittliga kvinnan samt att de nästan alltid 
är retuscherade för att se ännu mer ”perfekta” ut (Rosengren & Sjödin, 2011). 

4.2.3 Kommuner och landstings arbete med 
inkluderande kommunikation 
Inkluderande kommunikation är något som kommuner, regioner och landsting har börjat att 
anamma. I Region Värmland har de tagit fram en handbok, Schyst! - En inspirationskälla till jämlik 
kommunikation (2015). Handboken är framtagen för att de som arbetar med kommunikation i 
Region Värmland ska motverka de omedvetna myter och stereotyper om finns inom 
kommunikation idag. Kommunikationen som tas fram i Regionen ska inte förstärka de stereotypa 
föreställningarna som annars är lätt att göra (Averås, 2015).  

Göteborgsstad har tagit fram en handbok, Vem är normal? (2014), för hur de ska kommunicera 
inkluderande på stadens webbplats. Likheten mellan Region Värmlands handbok och Göteborgs 
stads handbok är att de båda har som mål att skapa en inkluderande kommunikation, där alla 
invånare ska känna sig inkluderade i både ord och bild, vem de än är (Averås, 2015; Jacobson & 
Jansson 2014).  

5. Metod 
De metoder som används vid skrivandet av rapporten var kvalitativa forskningsmetoder. Dessa 
användes för att rapportens syfte skulle kunna besvaras samt för att få en större förståelse för hur 
olika organisationer arbetar med normkreativitet och inkluderande kommunikation plus hur de ser 
på det arbetet. I det här avsnittet går det läsa om de olika metoderna som användes vid 
framtagningen av resultat och slutsatser som kommer senare i rapporten.  

Vid arbetet med exemensarbetet var det framförallt kvalitativa strukturerade intervjuer som 
användes. Avsnittet kommer dessutom ta upp tillvägagångssättet, vad och hur saker valdes eller 
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valdes bort, hur arbetet kring analysen gick till och vad som fanns för förväntat resultat innan 
studien startade. Dessa rubriker är uppdelade var för sig i avsnittet. 

Denna studie är strukturerad i tre olika mål: 
1) Den teoretiska inläsningen 
2) Utförande av kvalitativa intervjuer med personer som jobbar med normkreativ kommunikation 

på olika sätt 
3) Analys av intervjuerna.  
5.1 Tillvägagångssätt 
Vid arbetet för att förstå hur en byrå kan arbeta med normkreativ kommunikation så intervjuades 
personer från både byråer som arbetar med den slags kommunikationen och andra personer som har 
god kunskap kring ämnet. De som intervjuades var selektivt utvalda för att de besitter kunskapen 
kring normkreativitet och inkluderande kommunikation samt använder det i deras vardagliga arbete.  

5.1.1 Kvalitativ metod 
Att använda sig av kvalitativ forskning görs oftast främst för att belysa och urskilja människors 
olika upplevelser och åsikter om ett särskilt ämne eller situation (Hedin, 2011). Kvalitativa metoder 
är ett samlingsbegrepp på diverse sätt där forskaren är på plats i den sociala världen som ska 
analyseras. Insamlingen av data till studien sker samtidigt och i samverkan när analysen sker. I en 
kvalitativ metod försöker forskaren studera människors handlingar och vad dessa har för innebörd. 
Metoden försöker återge en helhetsbeskrivning av det som undersöks. (Nationalencyklopedin, 
kvalitativ metod, 2016).   

Dock omfattar en kvalitativ studie en mindre grupp människor än vad exempelvis en kvantitativ 
studie gör. En kvantitativ studie kan ha ett varierande antal individer, grupper eller organisationer 
som studeras. Den kan även ha en varierande storlek på datan av information som inhämtats. Även 
om den kvalitativa studien når färre människor går det att läsa ut mer varierande och mer 
omfattande information från dess observationer (Edling & Hedström, 2003). Kvale och Brinkman 
(2014) påstår att vid användning av kvalitativa forskningsmetoder kan studien fördjupa sig i olika 
tankegångar, till skillnad från kvantitativa forskningsmetoder. Dessa fördjupningar kan komma från 
tillexempel intervjupersoner och avläsningen av svaren i intervjun kan skapa en ökad förståelse. 

Den kvalitativa studien har länge setts som en sidostudie från den kvantitativa. Men den har tagit 
mer och mer fäste i forskning inom de flesta forskningsområdena, men främst inom 
samhällsvetenskap. I dagens forskning kombineras de båda arbetssätten för att nå en så mångsidig 
synvinkel som möjligt (Nationalencyklopedin, kvalitativ metod, 2016).  
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Efter det att studien är avslutad är det viktigt att analysera, tolka och beskriva resultatet. För att göra 
detta bör ämnet som studerats vara ur ett objektivt perspektiv med föreställningen att det inte enbart 
finns en absolut sanning. För att hitta variationer, strukturer och företeelser i människors åsikter om 
ett särskilt ämne kan observationer och intervjuer utföras på och med ett antal personer för att samla 
in material till studien (Starrin, Svensson, 1994).  

Denna studies objektiva tankesätt bildar ytterligare utrymme för att kvalitativ metod bör användas 
då det är ett mindre antal personer kommer att intervjuas, i syfte för att samla in information kring 
ämnet (Starrin, Svensson, 1994). 

5.1.2 Kvalitativa strukturerade intervjuer  
Enligt Trost (2010) kan kvalitativa strukturerade intervjuer användas för att skapa en förståelse och 
bredare kunskap mellan personen som intervjuer och den som låter sig intervjuas. Samme Trost 
(2010) menar att den kvalitativa forskningsintervjun har använts i forskning under en längre tid. 
Samspelet mellan två, eller flera människor, är det som metoden utgår ifrån där samspelet kan ske 
både via talspråk och kroppsspråk. Det går enkelt att förklara som ett samtal mellan två eller flera 
människor.  

Intervjutekniken Trost förespråkar är att intervjuaren ställer enkla, raka och öppna frågor så att 
intervjuobjektet ska kunna svara så utförligt och innehållsrikt som möjligt. Detta görs för att skapa 
en djupare förståelse av vad intervjuobjekten ser och tänker angående ämnet som tas upp i 
intervjun. Samtliga svar som framkommer baseras på den subjektiva värld som intervjuobjektet 
lever i, där samtliga människor har skiftande upplevelser, erfarenheter och tanker kring vad som tas 
upp i intervjun (Trost, 2010). 

I denna rapport kommer det att användas kvalitativa strukturerade intervjuer för att få en 
djupgående förståelse om vad de intervjuade ansåg om normkreativ kommunikation, om och hur 
den kan förändra stereotyper i kommunikation och om den kunde användas för att utforma mer 
inkluderande kommunikation. Intervjuer användes också för att försöka förstå olika 
kommunikationsbyråers strategier och deras arbete kring normkreativ och inkluderande 
kommunikation samt hur de ser på branschens gemensamma ansvar om vad som kommuniceras ut 
till allmänheten. De frågor som ställdes vid de kvalitativa intervjuerna under studien finns att ta del 
under kapitel ”9.1 Kvalitativa intervjufrågor”.  

5.1.3 Trovärdighet och relevans 
Det finns vissa problem med trovärdigheten och kvaliteten vid kvalitativa intervjuer. Det menar 
Kvale & Brinkman (2009). De påpekar att kvalitativa intervjuer är för subjektiva och inte 
tillräckligt vetenskapliga. Att kunna besvara syftet med rapporten, speciellt hur normkreativitet kan 
förändra strukturer inom kommunikation och hur det kan skapa en mer inkluderande 
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kommunikation är dock svårt att räkna på. Vilket gör att en kvantitativ metod inte hade kunnat visa 
hur just normkreativitet kan förändra strukturer i kommunikation. Den räknebara och 
generaliserande empiri som kvantitativa metoder utgår ifrån hade varit svårt att tillämpa i denna 
studie (Eggeby & Söderberg, 1999, Edling & Hedström, 2003).  

Vid kvalitativa intervjuer finns det alltid en risk att de personer som intervjuas döljer information. 
De kan även ha en inställning och tro att personen som intervjuar vill ha höra en viss sak. Vilket då 
kan leda till att respondenterna säger det de tror att intervjuaren vill höra. Det kan leda till att svaren 
blir mer anpassade efter vad de tror personen intervjuar vill höra istället för deras egna tanker och 
resonemang. Resultatet av intervjuerna kommer vara min egna tolkning utifrån vad respondenterna 
säger, oavsett hur objektiv jag försöker vara. 

5.1.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes skedde på plats på de olika informanternas egna kontor. Varje 
enskild utfrågning gjordes en och en vid olika tillfällen. Det är bra att genomföra intervjuer där 
personerna som ska frågas ut känner sig trygga med miljön, menar Trost (2010). Samma Trost 
(2010) skriver också att det är bra för den som intervjuar att vara i den miljön som är den vana för 
den som intervjuas för att kunna samla in intryck från byråns miljö.  

Intervjuerna utfördes endast mellan intervjuaren och respondenten och varje intervju har öppnats 
med att respondenterna fått information om vilket ämne intervjun ska handla om och i vilket syfte 
den utförs. Vidare har de fått berätta om sina arbetsuppgift på företaget och hur länge de varit 
verksamma. Under intervjuerna har det ställts öppna frågor för att på så vis skapa en dialog och få 
respondenten att kunna uttrycka sig fritt om sina åsikter. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum 
vilket ledde till att personen som intervjuades inte stördes av någon medarbetare samt kände att den 
kunde säga vad de egentligen tycker, utan att någon annan än intervjuaren skulle höra och 
analysera. Detta ledde dessutom till att informanten inte var rädda att någon skulle klampa in och 
bryta samtalet med sina egna åsikter.  

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte. Anledningen till detta är att Ekström & Larsson (2010) 
påpekar i sin bok ”Metoder i kommunikationsvetenskap” att det blir lättare att få ur viktig och 
relevant information av intervjuobjekten. Inte bara i vad de säger utan också vad som visar sig i 
deras kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

De olika intervjuerna tog lite olika lång tid att genomföra, men tidsspannet låg mellan 40-60 
minuter och samtliga intervjuer genomfördes utan paus. För att det skulle bli enklare att komma 
ihåg vad de olika intervjuobjekten tog upp så spelades de in och transkriberades sedan in till text.  
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5.1.6 Bearbetning och analys av data 
Då materialet som kommit fram kan vara av känslig karaktär för personerna som intervjuats har de  
blivit lovade att de kommer framställas som anonyma med en pseudonym. Då intervjun var helt 
anonym gav detta också möjlighet för intervjupersonen att öppet berätta om sina erfarenheter och 
uppfattningar inom ämnet. Även om deras riktiga namn hade varit med så hade de inte gett 
rapporten något mervärde. Därför är alla respondenter anonyma i rapporten. Respondenterna har 
inte givits något kön då det inte skulle ge någon ytterligare väsentlig information till studien. I 
Tabell 1 finns det information kring vilken yrkesroll och vilken pseudonym de olika respondenterna 
fått i studien.  

För att kunna få användning av de inspelade intervjuerna så har de transkriberats. Med andra ord så 
är de inspelade intervjuerna omvandlade från det talade språket till skriftspråk. Alla citat från 
respondenterna är ordagranna och har inte förändrats eller förvrängts. Det är exakt de orden som 
kom fram vid intervjutillfället och detta är gjort för att öka trovärdigheten på rapporten. Cohen & 
Manion (2007) beskriver att frågor som ställs i intervjuer bör grunda sig i forskningsbara hypoteser 
utifrån teorin som just studien är skriven utifrån. Därpå ska slutsatser och teorier skapas efter vad 
respondenterna i intervjuerna svarar.  

Kvalitativa intervjuer 

Tabell 1. Tabellen visar vilken yrkesroll och vilken pseudonym som respondenterna i de kvalitativa intervjuerna har.  

6. Resultat 
Resultatdelens disposition är uppdelad i olika underrubriker för att göra det mer strukturerat och 
enkelt att läsa av svaren på frågeställningarna som rapporten ville ha svar på. De olika 
underrubrikerna är: Hur kan stereotyper i kommunikation påverkas av normkreativitet?, På vilket 
sett kan normkreativitet och normkritik användas i kommunikation? och Hur kan normkreativitet 
och normkritik få fler inkluderade i kommunikation? 

Yrkesroll Pseudonym

Utbildare R1

Digital strateg R2

Creative Director R3
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6.1 Resultat - Hur kan stereotyper i kommunikation 
påverkas av normkreativitet? 
Precis som Gunnarsson (2016) påpekar så finns det en mängd olika stereotyper i kommunikation 
som ofta är återkommande. Hur dessa stereotyper ska brytas och förändras är respondenterna 
relativt överens om. Först och främst måste branschen bli medveten och införskaffa sig 
kompetensen och kunskapen om hur det ska gå till, menar R1. Ur ett normkreativt perspektiv så 
menar R3 att det är viktigt att ständigt arbeta med att försöka bryta rådande normer och stereotyper. 
Ju mer normbrytande en byrå jobbar, desto mer kommer kommunikationen visa på hur verkligheten 
ser ut.  

Visa på en kvinna som är lite kurvigare. Hur en kvinna faktiskt ser ut på riktigt! Om man jobbar mer mot 
det så bryter man normerna och stereotyperna och kan visa på hur det ser ut. Och om vi jobbar mer mot 
det så kanske normen blir att alla ska se ut precis som dom gör. 

Både R1 och R3 tog upp stereotypen om att kvinnor på maktpositioner eller i arbetssituationer 
porträtteras annorlunda än sina manliga kollegor. Något som både Gunnarsson (2016) och Averås 
(2015) tar upp i sina texter kring stereotyper i kommunikation. R1 hade egna erfarenheter av hur 
hen personligen blev tillsagd av fotografen att le lite i varje reportage som hen skulle medverka i. 
R3 pratar om de olika bildbankerna som finns på internet. Där framställs de flesta kvinnorna 
fromma och skrattande, precis som Gunnarsson (2016) beskriver det stereotypa sättet att framställa 
kvinnor med makt. Enligt Vinthagen & Zavalia (2014) skulle kvinnorna, ur ett normkreativt 
perspektiv. Alltså att vrida, vända och bryta på normerna istället kunna framställas på samma sätt 
som män görs i ledande positioner. 

Alla bilder som tas på mig i mitt jobbsammanhang så behöver jag inte stå och le varenda gång. Försök få 
fram pondus på något sätt. Om man söker på bilder med män i kostym, då är det verkligen såhär, tufft, 
hårt, det är pondus och hela den där grejen. Om vi kan börja att hitta bilder som visar kvinnor med dom 
här attributen och visa en kvinna i en ledande position och att det är helt naturligt. 

Dessa stereotyper sker oftast inte medvetet, utan många gör det av slentrian, menar R1. Det är nog 
ingen som tänker medvetet att de vill förminska någon utan det har med de övriga könsnormerna 
som finns i samhället. R1 menar, precis som Gunnarsson (2016) att kvinnor och tjejer ska skratta, le 
och vara bekväma medan män och pojkar ska ha ett ”stone face” och inte visa några känslor. R1 
fortsätter: 

Man måste hela tiden tänka ”om jag skulle göra den här intervjun med en kille, hur skulle jag göra då?” 
Eller ”om jag ska göra det här med en äldre person och inte en ung nitton årig tjej hur skulle jag tänka då? 
Varför ber jag personer att göra olika?” 
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Dessa stereotyper menar R3 kommer från hur folk pratar, hur folk presenteras och att de oftast 
kommer från kommunikationsbranschen. R3 påpekar att branschen måste ta till sig och förstå vilka 
konsekvenser deras kommunikation kan få: 

Det är vårt ansvar. För vi med kommunikation, det är en sådan kraft att kunna förändra och påverka. Och 
jag tror att vi som skapar den här kommunikationen måste ta till oss det ännu mer och veta ”att det vi gör 
har konsekvenser. Inte bara idag och imorgon, utan i flera år framöver. 

R3 pratade även om vikten att förändra de mest uppenbara stereotyperna. Tillexempel, när 
sjuksköterskor porträtteras så är det nästan alltid kvinnor som visas. I byggbranschen är det oftast 
män som porträtteras. R3 anser att personer som är normavvikande i branscher också bör 
porträtteras för att på så sätt visa på bredden som faktiskt finns inom branschen. Respondenten 
menar vidare att man bör fundera på vad en kommunkikation som förstärker stereotyper spär på. 
Vad förstärker den? Visar den på några förutfattade meningar? 

Det är viktigt att vara noggrann med vilka som lyfts fram och vilka som får synas, menar R1. Något 
som R3 påpekar också med en betoning på att tänka efter en gång extra innan man väljer en bild: 

Visar den här bilden på några förutfattade meningar? Känner sig folk delaktiga i den här bilden, tilltalar 
den fler? Jag tror att man måste börja ställa sig dom frågorna på ett helt annat sätt än att bara ”jag behöver 
visa en bild på någon som står och spikar” så behöver man ju inte ha en man som står och håller 
hammaren. Eller om du har en man då kanske du ska ha någon man med annat utseende. Alltså visa på 
bredden på något sett. Förenkla det inte. Jag tror att vi som kommunikatörer eller som jobbar med 
kommunikation måste ta vårt ansvar i att förändra. Vi måste verkligen dagligen ställa oss dom frågorna. 

I en normkreativ kommunikation handlar det om att börja visa på en bredd av människor och slå hål 
på de olika stereotyper som återkommer gång på gång. R3 påpekar vikten att visa att alla människor 
är individer och därför inte kan placeras i bestämda fack hela tiden. R3 menar också att det 
normkreativa arbetet inte är ett arbete som görs klart på en dag utan att det är något som måste 
arbetas med långsiktigt och hela tiden:  

Om vi börjar visa på att det finns flera olika sorters människor så kanske stereotyperna förändras. Det är 
ett långsiktigt arbete, det är inget som bara kan göras på en dag. Men jag tror att det kan bidra till att vi 
har, inte mindre stereotypiskt, för stereotyper tror jag alltid kommer finnas. Men det kanske är det att 
förändra stereotyperna. 

När det gäller skriftspråket i normkreativ kommunikation menar R3 att det gäller att anpassa 
formuleringarna så att ingen känner sig utanför. Det är viktigt att ha ett språk som är inkluderande 
och inte för akademiskt. I en artikel på Sveriges Radio P4 Jönköping (2013) menar de att börja 
använda sig av ett mer könsneutralt språk kan vara en bit på väg. En sak som R3 tycker är viktig är 
att alltid tänka på vem texten är skriven för och att på så sätt anpassa den så att så många som 
möjligt kan uppfatta och förstå vad den handlar om. Även om mycket kommunikation är tänkt till 
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en specifik målgrupp så bör branschen fundera på hur den kan bredda och inkludera fler människor 
som finns i en specifik målgrupp. För det är sällan en målgrupp är helt homogen menar R3.  

6.2 Resultat - På vilket sätt kan normkreativitet och 
normkritik användas i kommunikation? 
Normkreativ kommunikation utgår från att synliggöra de outtalade reglerna, det som förväntas. 
Vinthagen & Zavalia (2014) menar att ett arbete ur ett normkreativt synsätt är att ta vara på de delar 
som de normkritiska perspektiven plockat isär. R1 berättar i sin intervju om fördelar med att inte 
endast vända sig till den målgruppen som en byrå kanske tror är den mest väntade. Det finns många 
fler att nå om byråerna vidgar sina vyer och använder sig av normkreativitet vid 
målgruppsanpassningar, anser R1. Precis som Averås (2015) berättar R1 att ett företag kan nå ut till 
fler människor om de inte marknadsför och kommunicerar ut ljust beiga tights som hudfärgade 
tights. R1 menar att de istället bör marknadsföra dom med sin färg, exempelvis beige eller brun. 
Med andra ord så menar R1 att byråer bör adressera sin kommunikation till fler målgrupper än den 
norm som de tidigare utgått från för att arbeta så inkluderande som möjligt.  

Där handlar det också om, en gång till, att tänka målgruppsanpassning men inte då, om man börjar med 
att synliggöra normen. Vad är det som är outtalat? Vad är det vi spär på? Vad är det vi bara utgår från att 
såhär är människan som ska köpa vår produkt? Det är en vit man i 46-årsåldern som är heterosexuell och 
så har han mycket pengar och bor där. Och sen så tänker man att det är ju inte vår, vi kan ju nå många 
många fler om vi vågar vara lite mer normkritiska kring den synen och målgruppsanpassningen som vi 
har gjort. I det kreativa handlar det om att adressera kommunikationen till fler målgrupper än den normen 
som man tidigare utgått från. 

Både R2 och R3 diskuterade i sina intervjuer om att det även är bra med ett normkreativt perspektiv 

vid smalare målgrupper. R2 pratade om kampanjer som exempelvis var riktade direkt mot en utsatt 
grupp. Där hade det kunnat vara skadligt att anta att alla har dessa problem. Köljing (2014) påpekar 
att det är viktigt att använda sig av ett språk som just den specifika målgruppen känner igen sig i. 
Något R3 ansåg i sin intervju. Men för att fortfarande nå den uttalade smala målgruppen men 
samtidigt kunna nå fler så anser R3 att kommunikationen kan vara utformad för en bredare 
målgrupp. Men för att nå den smala målgruppen vävs små saker in i kommunikationen, som den 
smala gruppen reagerar mer på än andra och på så sätt känner sig mer inkluderade. R2 menar att det 
är viktigt att vara tydlig med denna kommunikation för att både målgruppen, men även byråerna, 
ska förstå varandra.  

Om vi ska rikta oss mot en speciellt målgrupp, då kommer ju jag prata på det sättet som den här 
målgruppen känner igen sig i och kan ta till sig. Det jag gör, även om jag pratar till den här målgruppen 
på det sättet så handlar det om att ändå att jobba för att inte exkludera andra. Det här är er jag vill nå, men 
i min kommunikation så pratar jag så att alla kan förstå det, men det finns en liten trigger eller någonting 
där som gör att du kommer ta till dig det här (R1, personlig intervju, 2016). 
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Men ibland så är det bra att vara smal, särskilt när det gäller våra kampanjer som är att vi vill nå ut till en 
utsatt grupp människor, då kan det vara skadligt och anta att alla har dom här problemen. Då är det viktigt 
för oss att vara smala just för att dom ska förstå att vi förstår att du är i en särskild situation och vi förstår 
den och vi förstår vad du har för utmaningar men vi vill också höra mer om dig (R2, personlig intervju, 
2016). 

R1 pratar om vikten av att arbeta med att förändra sättet kommunikation ser ut och hur den formar 
människor. Hen menar att mycket av informationen och kommunikationen som finns är till för att få 
människor att känna sig svaga. Kommunikationen vill att personer ska köpa sig glada, snygga och 
så vidare. R1 menar att en normkreativ inriktning på kommunikation skulle göra precis tvärt om. 
Den skulle helt enkelt fokusera på de positiva aspekterna med en människa och stärka personerna 
istället. Rosengren & Sjödin (2011) pratar om att byråerna vet om vilket stort inflytande deras 
kommunikation har och R2 anser att de ska tänka efter en extra gång när de tar fram sin 
kommunikation. Detta för att kommunikationen ska bli mer inkluderande och få ett normbrytande 
språk. R2 påpekar också att det finns en mentalitet i kommunikationsbranschen om att inte ta det 
första som kommer upp, utan att de ofta funderar och tänker ett extra varv. R2 menar att den 
mentaliteten borde leda till en mer inkluderande kommunikation i det långa loppet.  

Väldigt mycket kommunikation idag går ut på att göra människor svaga och att man ska vilja köpa 
någonting eller ta del av någonting för att man känner sig dålig, ful, dum eller vad det nu är och därför ska 
man konsumera någonting och då ska man bli glad, smart, fin. Man borde tänka tvärt om, man kan bygga 
på det starka, man kan bygga på de positiva aspekterna och stärka dom istället. 

Inte använder kränkande begrepp, använda ett inkluderande språk och inte liksom går till den low 
hanging fruit när man ska hitta uttryck, alltså det här lätta att kommunicera ut. Utan man kanske vågar 
tänka en extra runda, vilket jag tycker att folk försöker göra inom kommunikation ändå. 

Alla respondenterna pratade om hur viktigt det är med en inkluderande kommunikation. Men därför 
är det också viktigt att göra det ordentligt menar R1. Enligt hen bör de byråerna som vet att de 
måste jobba annorlunda och mer normkreativt hitta någon som kommer och visa hur de kan arbeta 
med en mer inkluderande kommunikation.  

Men sen måste det också finnas dom som kommer och säger ”om man vet att man måste jobba 
annorlunda, det är där vi ser att om ni vet att så vet vi hur. Då måste också finnas ”hur kan vi göra det 
då?” ”hur gör man en normkreativ kommunikation?” ”hur jobbar man inkluderande?” ”vad är det som gör 
att vi inte trampar i, när vi vill väl men trampar fel” 

R2 och R3 menar att det måste finnas en trovärdighet när kommunikation ska visa på bredd och 
inkludering. Det är många byråer som försöker men oftast gör det enkelt för sig, menar R1 och R3. 
R1 tar upp ett exempel om en bild på en person som bröt mot vithets- och smalhetsnormen. Men 
personen hade en luva över ansiktet och blev avhumaniserad. R1 menar att byrån försökt att vara 
normkreativ men ändå stereotypiserat personen som ett objekt för den manliga blicken. R2 pratade 
om ett exempel där exempelvis en juristfirma kommunicerat ut att alla är välkomna hos dom. Det är 
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då viktigt att företaget som kommunicerar ut verkligen är välkomnande mot alla, påpekar R2. Hen 
exemplifierar med att om det kommer in ett homosexuellt par på företaget får de inte bli dåligt 
bemötta på grund av det. R2 anser då att företaget gjort det för att tjäna pengar och inte för att 
inkludera alla.  

Så var det en svart tjej som var tjock som hade en tjuvmask på sig. […] För hon är ju normbrytande”. Ja, 
men samtidigt så är hon ju helt avhumaniserad, hon har ju inte ens ett ansikte, utan man ser bara hennes 
kropp. Vad spelar det för roll att du tycker det är okej att objektifiera av och avhumanisera tjejer för att 
dom är svarta och tjocka? Vad är skillnaden om du hade haft en smal och vit tjej och applicerat det på 
samma sätt? (R1, personlig intervju, 2016). 

Om man är en kille som är tillsammans med en kille och kommer till den här juristbyrån eller den här 
banken eller vad det nu va och sen blir dåligt bemött. Då känner ju jag att dom har utnyttjat mig för att 
tjäna pengar men inte ändrat sin organisation, eller faktiskt i handlingar sett till att jag blir inkluderad och 
att dom faktiskt vill ha mig som kund. Så dom inte bara vill tjäna pengar på att ”kolla vi är bra, men vi 
vill helst inte ha dig som kund” (R2, personlig intervju, 2016). 

R3 anser att en inkluderande kommunikation ska visa på bredden av alla människor som finns. Det 
ska finnas en tydlig mångfald av människor med olika funktionsvarianter, hudfärg, sexuell läggning 
och kön, menar R3. En normkreativ - och inkluderande kommunikation ska visa på hur Sverige ser 
ut, säger R3.  

Det som det handlar om i inkluderande kommunikation är visa på bredden eller prata om fler, inte bra han 
eller hon, utan det finns ju personer som definierar sig som annat. Visa på mångfald, oavsett om det är 
funktionsvarianter eller om det är utseende eller vad det nu än handlar om. […] Sen tycker jag att det är 
jättebra att man är det för att visa på hur Sverige faktiskt ser ut idag. 

6.3 Resultat - Hur kan normkreativitet och normkritik 
få fler inkluderade i kommunikation? 
En inkluderande kommunikation har som syfte att påvisa den riktiga bilden av de många olika slags 
människor som återfinns runt om i samhället, menar de los Reyes (2005). En inkluderande 
kommunikation skulle både visa en större bredd av människor utifrån ålder, etnicitet, sexualitet, 
könstillhörighet och funktionalitet men också skapa ett mer inkluderande textspråk som inte är 
könsnormativt (Gunnarsson, 2016; de los Reyes, 2005).  

R2 säger i sin intervju att normkreativ kommunikation gör att folk känner sig sedda och 
inkluderade. Det kan handla om att personer som är normbrytande får ta plats i kommunikation och 
representera något annat än just vad deras kroppar har laddats med tidigare. En sådan 
kommunikation kanske inte många personer som är en del av normen skulle se som kopplad till 
dem, utan de antar säkert att reklamen handlar om stöd och assistans. R2 menar att det gäller att 
förändra just de normerna och hur vi laddar information i personers kroppar. R3 poängterar att det 
är viktigt att visa det breda spektrat av människor. Hen menar att det inte fungerar att sätta alla 
personer som ser ut på ett sätt i en box och säga: 
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”Nu är du såhär för att du ser ut så!” 

R1 påpekar också att just normkreativ kommunikation handlar om att synliggöra de outtalade 
reglerna. Alltså det som förväntas vid framtagning av kommunikation. Alla människor ska kunna 
representera en människa, oavsett om personen är normavvikande eller ej: 

Det kan vara väldigt lockande att en vit norm med en normig funktionsuppsättning, alltså ingen synlig 
avvikelse från normen, att det blir en osynlig person som man då kan placera var som helst på. Det är som 
ett blankt canvas. Men att man vågar bryta sig från det för att om varenda kund ska tänka så blir det helt 
plötsligt väldigt tydligt att det bara är dom här kropparna som får vara allmän människa. Allt annat är ett 
ställningstagande och att då inkluderande kommunikation är att man speglar fler än normen. 

I intervjun med R3 säger hen att ordet rasifierad är ett av de värsta orden. Hen menar att det 
applicerar något på en individ som inte alls behöver stämma. R3 menar att för en person som får sin 
kropp laddad med information skapas det lager och barriärer. Dessa lager och barriärer är något som 
denna person måste ta sig igenom innan den kan bli accepterad för personen den är.  

Jag har jättesvårt för uttrycket rasifierad, det är det värsta ordet som finns. För där applicerar du något på 
en annan person och det gillar inte jag. […] Det första jag ser när jag ser dig är att du är utländsk. Och då 
lägger du något på en annan människa och det gillar jag inte. 

Detta kan också vara något som skrämmer byråer att arbeta med normkreativitet. Respondenterna 
menar att byråerna kan tro att de har mycket att förlora på en kommunikation med en 
normavvikande person, för då kommer inte de personer som är en del av normen bry sig om 
budskapet och på så vis kan företaget tappa kunder. R2 påpekar dock att det även går att vända på 
det och menar att det kan vara skadligt för de personer som endast representeras i en reklam mot 
just deras egen målgrupp, utanför normen. Det är viktigt att även de ska få känna sig som 
människor. R2 menar att det går att dra paralleller till hur kommunikationen såg ut förr och hur 
människor har vant sig vid ny kommunikation tidigare: 

Det finns något så mycket större, viktigare. Att det finns ett så stort värde i att fler ska kunna 
representeras. Att man vågar ta dom stegen och att det inte ens kanske är någonting man behöver orolig 
för på det sättet. 

Sen tror jag jättemycket på att folk vänjer sig, att folk kommer gilla det. Om vi tittar bakåt så förfäras vi 
hur man pratade om saker förr. 

Vidare på ämnet påpekar R1 att det är viktigt att byråer pratar med målgruppen redan vid 
målgruppsanpassningen innan kommunikationen görs. Detta för att komma bort från att försöka 
gissa sig till vad just de här personerna i denna målgrupp tycker, vill eller tänker. Det är viktigt med 
dialog för att förstå varandra:  

Efter det så pratar man ihop sig med målgruppen. Och inte bara en, inte bara en kvinna eller inte bara en 
svart. Man måste tänka bredare än så. 
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Att arbeta normkreativt med sin kommunikation menar R2 är att våga ifrågasätta de normer som 
styr kommunikationen och upptäcka målgrupper som annars inte hade uppmärksammats. Hen 
menar på att företag som inte jobbar normkreativt går miste om mycket genom att inte vara det, 
exempelvis målgrupper de inte hade nått ut till annars. För i många andra frågor arbetar många 
byråer normkreativt och ifrågasätter saker som vilka kanaler de ska nå ut på och hur 
kommunikationen har sett ut tidigare. Därför menar R1 att det inte borde vara så svårt för byråer att 
applicera normkreativitet även det kreativa skapandet för att få fler inkluderade. Det går även att 
uppmärksamma andra personer än de normativa och även andra, kanske helt oväntade målgrupper 
och det i sig skapar intressanta sätt att försöka nå ut: 

 Det är ju uppenbarligen jätte-smart för då hittar man jätte-intressanta personer och målgrupper. Man 
hittar jätte-intressanta sätt att nå ut. 

Vad som gäller för byråer som arbetar med kommunikation krävs det att de går igenom ett par 
frågeställningar innan de bestämmer sig för att börja arbeta med normkreativ kommunikation, 
menar R2. De måste först och främst få en klar uppfattning om vad som är byråns vision och 
värdegrund. Om de bestämmer sig för att utmana de strukturer som finns inom kommunikation så 
gäller det att de följer detta fullt ut: 

Vi utmanar, vi befäster aldrig, vi sparkar upp aldrig ner och så vidare. Har man några sådana så är det 
ganska lätt att följa dom sen när man gör sin kommunikation. För då får man kolla igenom den där 
checklistan ”okej, vart sparkar vi? befäster eller utmanar vi? har vi jobbat inkluderande med målgrupper 
med det här? 

Steg två i arbetet, enligt R2, är att skaffa sig kompetens och kunskap i frågorna. Det ska alltid 
utföras en dialog och utvärdering direkt med målgruppen för att se om kommunikationen de tagit 
fram inte befäster strukturer och normer. R3 menar att det ligger ett stort ansvar hos 
kommunikationsbranschen att göra en inkluderande kommunikation. Hen påpekar att branschen 
arbetar med att påverka människor i samhället. Därför bör byråer lyfta fram problem som finns i 
samhället i deras kommunikation. Därpå bör byråer vända problemen och försöka skapa en mer 
inkluderande kommunikation ur ett normkreativt perspektiv, så fler känner sig trygga och 
inkluderade.  

Både R1 och R2 pratar om att byråer måste titta inåt mot sin egen byrå. Det finns ett antal byråer 
som pratar externt om att de jobbar med olika viktiga frågor, som tillexempel inkluderande reklam. 
R1 och R2 undrar hur det ser ut på byråerna internt? Finns det en blandning av människor utifrån 
ålder, etnicitet, sexualitet, könstillhörighet och funktionalitet? Hur ser det ut när kommunikationen 
tas fram? Hur kom dom fram till beslutet? Vem tog beslutet? Hur resonerade de fram saker? R3 är 
inne på samma spår men vill börja redan vid kommunikationsskolorna. Hen menar att det bör tittas 
på vilka det är som går där. Är det en homogen grupp människor med liknande utseende, samma 
tankar och liknande idéer?  
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7. Slutsatser 
Slutsatserna i denna rapport är framtagna utefter de svar som kom fram i intervjuerna, 
informationen som inhämtades i teoriavsnittet och personliga åsikter i ämnet.  

Vi börjar där jag anser att skon klämmer mest. Jag menar att många byråer inte vågar satsa fullt ut 
på normkreativ- och inkluderande kommunikation. De ser det som ett stort arbete som kan kosta 
företaget mycket pengar. Något som de tre respondeterna även påtalade i intervjuerna. Exempelvis 
så berättade R2 att många byråer finns till för att tjäna pengar och inte för att bry sig om att 
människor ska känna sig inkluderande. Men jag anser att inte satsa på en inkluderande 
kommunikation i längden kommer göra att byråer förlorar ännu mer pengar. Som det tas upp i 6.3 
Resultat - Hur kan normkreativitet och normkritik få fler inkluderade i kommunikation? kommer 
dessa byråer gå miste om målgrupper de inte visste fanns.  

En inkluderande kommunikation anser jag alla kommuner och landsting bör arbete med. Främst för 
att de finns till för invånarna och då det finns en stor mångfald av människor i alla kommuner och 
landsting behövs det en inkluderande kommunikation. Detta för att alla människor som bor i 
kommunen eller länet ska känna sig inkluderade. Men lika viktigt är det att visa upp en mångfald 
för de människor som har funderingar på att flytta in i kommunen eller länet. Under studien har jag 
uppmärksammat att vissa kommuner och landsting arbetar aktivt med att förbättra sin 
kommunikation till en mer inkluderande. Gävle kommun har bland annat arbetat fram en metodbok 
för inkluderande bilder tillsammans med Tomas Gunnarsson, Bilder som förändrade världen 
(2016). Jag anser att det är nödvändigt att kommuner och landsting jobbar med att få fler människor 
inkluderade och att arbeta bort stereotyper i deras kommunikation. Detta är något som Jacobson och 
Jansson (2014) påpekar i Göteborg stads metodbok Vem är normal? - Normkritik och 
webbpublicering.  

Att kommuner och landsting börjar anamma detta tror jag kommer att få byråer i 
kommunikationsbranschen att tänka mer på inkludering och normkreativitet i deras kommunikation. 
Speciellt de byrårna som har möjligheten att ta fram kommunikation till kommuner och landsting. 
De kommer att bli tvungna att börja tänka på vilka personer som väljs ut, om de framställs på ett 
stereotypt sätt och om kommunikationen visar en felaktig bild av kommunen eller länet. Detta var 
något R3 och R1 diskuterade i 6.3 Resultat - Hur kan normkreativitet och normkritik få fler 
inkluderade i kommunikation? om när var och en pratade om vikten av att vara noggrann när 
personer som ska finnas med i kommunikation väljs ut och porträtteras. Båda menar att det gäller 
att visa bredden av människor som finns runt om i samhället. Vilket även jag anser är viktigt för att 
inte skapa de skeva och missvisande bilderna av hur samhället ser ut.  

Att arbete med inkluderande- och normkreativ kommunikation krävs att en arbetar med frågorna  
långsiktigt och kontinuerligt. Det inte är frågor som löses med en enskild kampanj utan jag anser att 
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det bör finnas med i varje kampanj som byråer tar fram. Detta är något som R3 pratade om i 6.1 
Resultat - Hur kan stereotyper i kommunikation påverkas av normkreativitet?. Hen menade att 
företag inom branschen inte löser detta på en dag utan att de måste arbete kontinuerligt med 
inkludering och normkreativitet. 

Enligt mig är det bra om branschen funderar på vilka de anställer och vilka som har möjligheten att 
gå på deras utbildningar. Jag anser att kommunikationen idag hade sett annorlunda ut om det hade 
funnits en större mångfald på arbetsplatser och skolor. R1, R2 och R3 anser att byråer bör titta på 
hur mångfalden ser ut i byrån de själva arbetar på. R1 och R2 menar att det bör finnas en blandning 
av människor utifrån ålder, etnicitet, sexualitet, könstillhörighet och funktionalitet. De anser också 
att fler människor som är avvikande från normen ska vara del av framtagningen och besluten 
rörande kommunikationen som tas fram på en byrå. R3 var inne på samma spår som jag när det 
kommer till vilka som får möjligheten att gå på dessa skolor. Som det ser ut idag är det en ganska 
homogen grupp människor med liknande åsikter, tankar och liknande idéer.  

Att arbeta med normkreativ kommunikation skulle skapa en ökad inkludering. Det skulle ge de 
personer som inte är vana att se sig själva i kommunikation större möjlighet känna sig 
representerade. Vid en normkreativ kommunikation skulle företagen nå en bredare målgrupp 
samtidigt som den skulle spegla hur samhället ser ut. I längden skulle detta stärka personer och de 
invanda stereotyperna att förminska kvinnor och förstärka män skulle förändras. Om 
normkreativitet skulle användas vi framtagning av kommunikation så hade det enligt Gunnarsson 
(2016), R1 och R3 vridits och vänds på de normer som finns för att bryta de invanda stereotyperna. 
Det hade lett till mer inkluderande kommunikation med ett bredare spektra av människor där fler 
hade fått chansen att känna igen sig! 

Slutligen är detta de saker jag har kommit fram till i studien: 
1) Byråer bör våga att satsa på normkreativ- och inkluderande kommunikation, för att de kommer 

nå ut till målgrupper de annars hade missat.  
2) Alla kommuner och landsting måste börja arbeta med en normkreativ och inkluderande 

kommunikation för att representera invånarna i respektive del. Det skapar en inkludering och 
det förändrar stereotyper. 

3) I och med att vissa kommuner och landsting arbetar med normkreativ- och inkluderande 
kommunikation leder det till att byråer som tar fram kommunikationen måste börja tänka i 
dessa banor. Vilket i sig kan leda till att de börjar arbeta med inkludering och normkretivitet i 
andra uppdrag.  

4) Det krävs att byråer arbetar med frågorna kring normkreativ- och inkluderande kommunikation 
hela tiden och inte under en kortare period. 

5) Byråer och skolor bör se över vilka det är de anställer och vilka det är som går på skolorna för 
att få en ökad mångfald på kontoren och i skolbänkarna. Det är också viktigt att de ser över 
vilka det är som får vara med och spåna fram idéer och ta besluten vid framtagningen av 
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kommunikation. Vid en bredare bredd av människor utifrån  ålder, etnicitet, sexualitet, 
könstillhörighet och funktionalitet så skapas det en mer inkluderande kommunikation.  
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9. Bilagor 
Det här avsnittet listar upp de bilagor som är väsentliga i arbetet med rapporten. 

9.1 Kvalitativa intervjufrågor 
Kvalitativa intervjuer 
Introduktion  
• Presentation av mig själv  
• Berätta var jag kommer ifrån (Umeå Universitet: Medieproducent programmet)  
• Förklara vad examensarbetet handlar om, samt syftet med intervjun och hur lång tid 
den beräknas ta  
• Informera om hur data kommer hanteras, exempelvis deras anonymitet. Samt fråga om 
det är ok att spela in samtalet  
• Förklara att det inte finns något rätt eller fel och att jag inte tar ställning till något i 
samtalet  

Inledande och allmänna frågor  
• Bakgrundsfakta om intervjupersonen (ålder, utbildning, yrkesroll, anställning, tidigare 
jobb osv) 
• Vad gör byrån?  
• Vad har byrån för kunder idag?  
• Om du skulle ge byrån tre kärnvärden, vilka skulle det vara?  
• Är ni inriktade på något särskilt område? 
• Vad tycker du att ni är speciellt bra på? 
• Finns det några uppdrag ni inte tar, dvs tackar nej till?  
• Har ni några speciella riktlinjer eller policys i ert skapande?  

Begreppsfrågor  
• Hur definierar du bra kommunikation? 
• Hur definierar du mindre bra kommunikation?  
• Är normkreativ kommunikation något du har hört talas om? 
• Om ja, hur då? 
• Om nej, vad tänker du/ni på när du hör normkreativ kommunikation? 
• Vad tycker du inkluderande kommunikation innebär? 
• På vilket sett skulle normkreativ kommunikation kunna skapa en mer inkluderande 

reklam? 
• På vilket sett kan stereotyper i bildkommunikation förstärka strukturer? 

• Hur kan stereotyper i bildkommunikation förändras?  
• På vilket sett kan stereotyper i textkommunikation förstärka strukturer? 
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• Hur kan stereotyper i textkommunikation förändras? 
• Hur kan normkreativ kommunikation förändra stereotyper i kommunikation? 

 

Fördjupande frågor  
Inkluderande reklam  
• Berätta om vilka svagheter du ser med normkreativ kommunikation? 
• Vad anser du att det finns för fördelar med att använda sig av normkreativ 

kommunikation? 
• Hur kommer det sig, tror du, att normerna inom reklam och kommunikation ser ut 

som de gör? 
• Hur kan inkluderande kommunikation stärka ett varumärke? 
• Tänk dig att en kund ber er att rikta er mot en väldigt smal målgrupp, hur kan en göra 

inkluderande och normkreativ kommunikation då? 
• Kan inkluderande och normkreativ kommunikation ha andra effekter än försäljning? I 

så fall, vilka?  

Etik och moral  
• Hur uppfattar du att kommunikationsbranschens generella uppfattning kring etik och 

moral är? 
• Vad innebär etik och moral för i deras yrkesroll enligt dig? 
• Hur kan fler byråer ta ansvar för att få en mer inkluderande kommunikation? 

Samhällsansvar/ samhällsnytta  
• Hur kan en som kommunikationsbyrå bidra till ett bättre samhälle?  
• Kan du beskriva din syn på kommunikationsbyråers generella ansvar?  
• Det talas ofta om kommunikationsbyråers ansvar och förpliktelser gentemot 

samhället, men vad ser du för möjligheter med den påverkan reklamen har? 

Avslutande frågor  
• Är det något du skulle vilja diskutera som vi inte tagit upp?  
• Tackar för att intervjupersonen tog sig dit och medverkade i intervjun. 
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