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ABSTRACT 
This study investigates how a municipality’s external image communication comport with their internal 
guidelines for imagery. This will be made out from the concept of inclusion, to analyze who’s represented in the 
communication and how. The purpose will be answered through a multidisciplinary case study with a Swedish 
municipality as the object for investigation. A pilot study confirms that inclusion in external communication is a 
current topic for Swedish municipalities today. Through a literature study, the concept of inclusion is divided 
and examined based on the grounds of discrimination under Swedish law and how they interact with each other 
in an intersectional perspective. Furthermore it examines norms, stereotypes and how the gender is portrayed 
based on expectations from society. In addition to the literature, a qualitative interview is made with a 
respondent with expertise in gender equality, discrimination law, norm criticism and intersectionality, as well as 
competence for municipalities' work on these issues in particular. A second interview is made in the case study, 
with a respondent from the municipality, in parallel with an examination of the municipality's guidelines for 
imagery. This data is then compared to images from a communication material, and analyzed in relation to 
previous compiled theory. 
 
The study's findings and conclusions show that the municipality's manual for imagery contains several important 
aspects to pursue an inclusive external image communication. The guidelines mention norms, stereotypes, 
gender and all grounds for discrimination, but several of them just briefly. The main focus is on gender and 
ethnicity, which is reflected in the image material and corresponds with prioritization of other Swedish 
municipalities. Norms of religion, ethnicity, function and age are questioned in the image material, but 
minorities from gender identity and expression, as well as sexual orientation, are excluded. Furthermore, the 
municipality lacks a comparison between interculturalism and the aspects of activity and passivity in the 
imagery, as well as an intersectional perspective that can visualize additional minorities. 
 
 
 
 

KEYWORDS:  
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discrimination, antidiscrimination, norm, norm critical, intersectionality, stereotype, intercultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
Studien syftar till att undersöka hur en kommuns externa bildkommunikation stämmer överens med de interna 
riktlinjerna för bildspråk. Detta görs med utgångspunkt i begreppet inkludering, som i sammanhanget innebär 
vem som är representerad i bild och hur. Syftet ska besvaras genom en tvärvetenskaplig fallstudie med en 
svensk kommun: Botkyrka kommun, som undersökningsobjekt. En förstudie bekräftar att inkludering i extern 
kommunikation är ett aktuellt ämne i svenska kommuner idag. I en litteraturstudie bryts begreppet inkludering 
ned och undersöks utifrån diskrimineringsgrunderna enligt svensk lagstiftning, hur de samverkar i ett 
intersektionellt perspektiv, samt utifrån begrepp såsom normer, stereotyper och genus. Som komplement till 
litteraturen görs en kvalitativ intervju med en respondent kunnig inom jämställdhetsintegrering, 
diskrimineringslagstiftning, normkritik och intersektionalitet, samt med kompetens för kommuners arbete i 
dessa frågor i synnerhet. Vidare tar fallstudien avstamp i en intervju med en respondent från Botkyrka i 
samband med en granskning av kommunens riktlinjer för bildspråk. Denna granskning ställs i relation till 
kommunens bildmaterial och analyseras utifrån vetenskaplig teori.  
 
Studiens resultat och slutsats visar att kommunens manual för bildspråk innehåller flera viktiga aspekter vad 
gäller att bedriva en inkluderande extern bildkommunikation. Riktlinjerna berör normer, stereotyper, genus och 
samtliga diskrimineringsgrunder, men flera av dem endast på en ytlig nivå. Främst fokus får kön och etnicitet, 
vilket speglas i bildmaterialet och går i linje med hur andra svenska kommuner prioriterar. Normer om religion, 
etnicitet, funktion och ålder ifrågasätts i bildmaterialet, däremot exkluderas individer utifrån 
diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet och uttryck, och sexuell läggning. Vidare saknar 
kommunen en jämförelse mellan interkulturalitet och aspekterna aktivitet och passivitet i bild, samt addering av 
det intersektionella perspektivet som kan synliggöra ytterligare minoriteter.  

 
 
NYCKELORD:  
Kommun, Sverige, Botkyrka, kommunikation, visuell kommunikation, samhällskommunikation, inkludera, 
exkludera, jämställdhet, jämlikhet, diskriminering, diskrimineringsgrunder, antidiskriminering, genus, kön, 
könsroller, normer, normkritik, intersektionalitet, stereotyp, interkulturalitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TACK!  
Jag vill rikta ett stort tack till Botkyrka kommun som har gått med på en granskning av deras material, internt 
såväl som externt. Utan deras medverkan hade studien inte blivit vad den är idag. Ett speciellt tack till S. 
Holmfred, art director på kommunen, som har ställt upp på intervju, tillhandahållit med material och varit 
tillgänglig över mail genom hela studien. Vidare vill jag tacka F. Lindström som bidragit med sin värdefulla 
kunskap och kompletterat litteraturstudien med sin expertis. Jag vill också tacka mina studiekamrater Elsa, 
Sarah och Nora, samt språklärare Maria som på olika sätt har tagit sig tid att sätta sig in i min studie för att stötta 
mig i arbetet med att göra den slutliga versionen till den bästa möjliga. Och sist vill jag tacka Tobias, min 
pojkvän och bästa vän, som varit mig närmast av alla genom detta arbete. Han har lyssnat och stöttat sådär som 
bara han kan.  
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1. INLEDNING 
Studien ämnar att undersöka begreppet inkludering och hur det används i en svensk kommuns externa 
bildkommunikation, med Botkyrka kommun som undersökningsobjekt. I detta avsnitt presenteras aktiviteter 
inom ämnet, där kommunala sådana får främst fokus. Bakgrunden redogör även för vikten av att en 
inkluderande visuell kommunikation bedrivs i allmänhet, och med kommunen som avsändare i synnerhet. Vad 
gäller inkluderande visuell kommunikation verkar Gävle kommuns handbok “Bilder som förändrar världen”, 
framtagen av Tomas “Genusfotografen” Gunnarsson, som inspirationskälla i genomförandet av denna studie. 
Handboken får således en längre introduktion i bakgrunden nedan. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och 
forskningsfrågor, de avgränsningar som gjorts i arbetet, samt studiens disposition.  
 
1.1 Bakgrund  
När samhällskommunikation bedrivs brukar avsändaren betraktas som trygg och trovärdig (Kraft & Strandberg, 
2006). Samtidigt skapas en maktrelation mellan avsändare och mottagare i utbytet av kommunikation, där 
avsändaren i maktposition har kapacitet att influera mottagarens värderingar (Castell, 2009). När det gäller 
visuell kommunikation är den ständigt närvarande i det offentliga rummet. Budskap i bilder formar självbilden 
såväl som uppfattningen av andra och har en större påverkan på människans uppfattning om världen än vad den 
verkliga världen har (Edström & Mølster, 2014). Detta bekräftas av Sturken och Cartwright (2009) som menar 
att det som representeras i bild, är det som skapar mening åt världen. Med tanke på bildens avgörande betydelse 
i samhället görs inte tillräcklig reflektion av vilka bilder som sprids (Edström & Mølster, 2014). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppmärksammat behovet av en gemensam guide till jämställd 
samhällskommunikation. Denna tar upp vikten av att en kommun är medveten om att det som görs, sägs, visas 
och förmedlas ingår i deras kommunikation, oavsett om kommunikationen är avsiktlig eller ej. SKL menar att 
all kommunikation påverkar och formar människors föreställningar och fördomar. Kommunikationens innebörd 
ligger således i mottagarens uppfattning och är ytterst personlig baserat på dennes referenser och/ eller 
fördomar. Guiden delar in jämställd kommunikation i tre delar: målgrupp, könsstereotyper och representation. 
Avsnittet om målgrupper diskuterar vikten av att kommunikationen riktas så att den når båda könen och med 
målgruppens skilda medievanor i beaktning. Könsstereotyper innefattar de föreställningar som finns kring vad 
som uppfattas som kvinnligt respektive manligt. Representation syftar till vilka som väljs ut för att synas, 
påverka och ta plats i det offentliga rummet (Jamstall.nu, 2016a). 
 
I jämförelse med många länder har Sverige kommit långt i arbetet med jämställdhet och antidiskriminering 
(Antidiskriminering.nu, 2014). Sverige har en utarbetad diskrimineringslag, bestående av sju 
diskrimineringsgrunder, som säger att det är förbjudet att diskriminera någon vad gäller kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och/ eller ålder (Do.se, 2017). 
 
Kommunikationskonsulten F. Lindström som intervjuats inför denna studie (se Bilaga 3) förklarar att det går att 
se en vilja till förändring ute i svenska kommuner, där arbetet med inkludering och representation sker allt mer 
aktivt. Samtidigt är samhället i stort en viktig faktor för att bedriva inkluderande kommunikation, menar 
Lindström.  

 
Flera kommuner och landsting i Sverige har de senaste åren tagit fram sina egna handböcker med styrdokument 
och inspiration för en jämställd och inkluderande kommunikation. År 2014 utkom “Vem är normal?” , en 
handbok om normkritik och webbpublicering i Göteborgs stad (Goteborg.se, 2017) och året därpå publicerade 
Region Värmland sin första version av handboken “Schyst! - en inspirationskälla till jämlik kommunikation” 
(Regionvarmland.se, 2016).  År 2016 utkom Gävle kommun med sin handbok “Bilder som förändrar världen”, 
framtagen i samarbete med Tomas “Genusfotografen” Gunnarsson (Gavle.se, 2017). Handboken beskriver en 
jämställd och inkluderande kommunikation som den som skildrar olika individer utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder i svensk lag. Handboken diskuterar vilka som får synas i bild och redogör för att 
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kontrollera genom räkning av individerna som skildras utifrån grunderna. Vidare menar Gunnarsson (2016) att 
nästa steg är att granska hur individerna skildras i bild utifrån begrepp såsom genus, normer och stereotypa 
skildringar. Handboken diskuterar begreppen utifrån befintlig bildkommunikation från kommuner runt om i 
Sverige och ger exempel på hur dessa kan förbättras. Gunnarsson (2016) menar att när normen är det enda som 
syns förstärks den ytterligare, samtidigt som de människor som inte passar in i dessa skildringar blir bedömda 
som annorlunda och avvikande. Att skildra normen är således att osynliggöra samhällsgrupper och att förstärka 
fördomar och stereotyper. Vidare beskriver Gunnarsson (2016) stereotyper som mentala bilder vilka skildrar hur 
specifika grupper i samhället är. Det innebär en placering av människor i fack där individen endast definieras 
utifrån exempelvis en hudfärg, en sexuell läggning eller en funktionsnedsättning. Den unika individen trycks 
därmed undan av förutfattade meningar av gruppen. Gunnarsson (2016) menar att stereotyper krymper 
människosynen och sättet att råda bot på problemet är att påvisa den existerande mångfalden inom varje 
minoritet med hjälp av fler bilder. Vidare diskuterar Gunnarsson (2016) vikten av att “inkludera utan att 
markera”, det vill säga när människor som inte tillhör normen får synas som annat än representanter för sin 
grupp. Att exempelvis en person som är funktionsnedsatt får skildras som en “neutral” individ i samhället, i 
vilka sammanhang som helst. Risken är annars att bilder som markerar kan ge statiska identiteter åt människor i 
dessa grupper. I ett inledande avsnitt i Gävles handbok finns följande text att läsa:  

 
“Bilder - liksom förebilder - visar oss vad som är möjligt. Om du aldrig har sett någon som liknar dig göra en 
speciell sak, är det troligt att du själv inte ens kommer på tanken att försöka. Du kan inte bli vad du inte kan se” 
(Gunnarsson, 2016). 

 
Citatet visar på det ansvar som en kommun har att spegla ett jämställt och inkluderande samhälle. De bilder som 
används i den externa marknadsföringen blir en viktig nyckel i kommunikationen mot kommunens medborgare, 
då ett icke inkluderande material sannolikt föder utanförskap (Gunnarsson, 2016). Betydenheten av en 
inkluderande samhällskommunikation belyses även av Lindström, som menar att den är viktig ur två 
huvudsakliga aspekter. För kommunen som behöver kommunicera inkluderande för att effektivt nå ut till alla 
målgrupper, samt utifrån invånarnas perspektiv för att alla oavsett samhällsgrupp ska känna sig representerade. 
På så vis kan alla målgrupper identifiera sig som invånare av kommunen. Utan inkluderande kommunikation, 
förstärks utanförskapet och de samhällsstrukturer som skapar ett ojämlikt samhälle, och därför är ansvaret hos 
kommunen enormt stort, menar Lindström.  
 
1.2 Problemdiskussion 
När en kommun i maktposition kommunicerar till sina medborgare genom visuella element såsom bilder har de 
ett ansvar att reflektera över det bildmaterial som används. Kommunen som avsändare influerar mottagarens 
värderingar och bidrar till hur medborgarna skapar mening och förståelse för världen. Om kommunen arbetar 
med inkludering har de möjlighet att ifrågasätta samhällets normer och stereotypa skildringar och således slå hål 
på existerande fördomar. Samtidigt har de möjlighet att skildra en bild av kommunen som alla medborgare kan 
identifiera sig med och som ger dem möjlighet att drömma om att bli vad de vill, utan att exempelvis kön, etnisk 
tillhörighet eller sexuell läggning ska vara en begränsning. På så sätt kan ett inkluderande material göra nytta 
hos den enskilda individen, såväl som i kommunen och i samhället i stort.  
Att initiativen och engagemangen är många och görs på flera och skilda håll i samhället, visar att ämnet 
inkluderande bildkommunikation är högaktuellt i dagens Sverige. Ovan nämnda handböcker indikerar att det 
finns en strävan om att arbeta mer jämställt och inkluderande när kommunen kommunicerar till sina 
medborgare. Att därför granska hur en kommun arbetar kring begreppet inkludering i teoretisk och praktisk 
verksamhet är av intresse för att se i vilken grad ett externt kommunikationsmaterial lever upp till kommunens 
teoretiska riktlinjer, samt i vilken grad materialet kan bedömas som inkluderande. Forskarens förhoppning är att 
studien kan bringa kunskap till andra kommuner, såväl som företag och verksamheter när externt bildmaterial 
ska produceras.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att granska huruvida en kommuns externa bildmaterial stämmer överens med kommunens 
teoretiska riktlinjer för bildspråk, med begreppet inkludering som utgångspunkt. Detta för att kontrollera 
huruvida kommunen följer riktlinjerna i praktiskt utförande. Syftet ska besvaras utifrån följande 
forskningsfrågor:  

● Vad innebär begreppet inkludering i ett sammanhang av en extern bildkommunikation?
● Vad säger kommunens interna riktlinjer för bildspråk vad gäller inkluderande bildkommunikation?
● Vilka delar av begreppet inkludering skildras i kommunens bildmaterial?
● Hur förhåller sig kommunens bildmaterial till de interna riktlinjerna för bildspråk?

1.4 Avgränsningar 
Studien ämnar att undersöka vad en inkluderande bildkommunikation innebär och hur den framställs i en 
kommun, där teoretiska riktlinjer ställs i relation till ett bildmaterial. Den externa kommunikation som 
undersöks har avgränsats till kommunikationsmaterialets bilder, och texter kommer därför inte att granskas. Ett 
specifikt kommunikationsmaterial från kommunen har valts ut och kommunens bilder granskas således endast 
utifrån detta material. Studien utgår från ett sändarperspektiv med kommunen är i fokus och granskar därför 
kommunens arbete med den externa bildkommunikationen, men inte hur den mottas av medborgarna. Vidare är 
det endast en kommun som verkar som fall i studien och en jämförelse mellan flera kommuners arbete görs 
således inte.  

1.5 Disposition 
Studien inleds med det teoretiska ramverk som sammanställs i syfte att stödja studien. Därefter presenteras och 
motiveras de valda metoder som använts genom studiens genomförande. Vidare är studien indelad i avsnitten 
empiri, fallstudie och analys, vilka tillsammans leder till studiens resultat och slutsatser. I det empiriska avsnittet 
presenteras den data som samlats in i den inledande förstudien samt i den intervju som gjorts med en sakkunnig 
person. Fallstudien presenterar den valda kommunen, genom en sammanställning av data utifrån en intervju 
tillsammans med en granskning av kommunens teoretiska riktlinjer och det valda kommunikationsmaterialet. 
Därefter övergår studien till analys av det inkluderande arbetet i kommunen, där ett befintligt bildmaterial 
jämförs med kommunens teoretiska riktlinjer. Analysen leder till en resultatdiskussion och vidare till den 
slutsats som besvarar studiens syfte.  
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1.6 Begreppsordlista

Inkludering Att inkludera individer från olika grupper i samhället och utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning (Gunnarsson, 2016). 

Genus  Från engelskans gender (kön) och innebär de föreställningar och egenskaper som 

samhället tillskriver könet (Genus.se, 2016a) 

Norm  En oskriven regel skapad av samhällets föreställningar, vilka skapar förväntningar på 

hur människan ska vara (Transformering.se, 2014).

Normkritik En metod för att ifrågasätta samhällets föreställningar om det ”normala”, i syfte 

att skapa jämlikhet mellan individer och grupper (Rfsl.se, 2015). 

Stereotyp  En statisk identitet som uppstår utifrån samhällets normer. Exempelvis genus- 

   stereotyper som innebär föreställningar om vad som uppfattas som kvinnligt 

respektive manligt (Jamstall.se, 2014a). 

Intersektionalitet Ett perspektiv som undersöker hur olika kategorier, exempelvis diskriminerings-

   grunder, samverkar med varandra och vilka maktförhållanden som skapas utifrån 

dem i olika institutionella sammanhang (Hirdman & Kleberg, 2015). 

Interkulturalitet  Då individer från olika kulturer möter varandra i en ömsesidig förståelse 

(Wikipedia.org, 2014). 

Cis En individ vars biologiska kön stämmer överens med individens könsidentitet 

(Rfsl.se, 2015).

Hbtq  Ett samlingsbegrepp som inkluderar individer som är homosexuella, bisexuella,   

transsexuella samt de som har queera uttryck eller identiteter. Queer innebär i   

sin tur ett ifrågasättande av normen kring kön och sexualitet, vilket kan användas för 

att uttrycka exempelvis sexuell läggning eller könsidentitet (Rfsl.se, 2015).
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2. TEORETISK RAM
I detta avsnitt presenteras den teori som verkar som ramverk och stöd i studien. Ramen inleds med att behandla 
genomförandet av en bildanalys i allmänhet. Sedan görs en presentation av inkludering som studeras utifrån en 
indelning av ytterligare begrepp. Vidare redogör ramen för analys av inkludering i bild i synnerhet. Ovan 
nämnda teorier verkar tillsammans som stöd för studiens analys. 

2.1 Bildanalys 
Alla bilder som skapas är kodade med en bakomliggande mening av sändare och innehar en mening då den 
avkodas av betraktaren (Sturken & Cartwright, 2009). Detta diskuteras även av Bergström (2012) som menar att 
betydelsen i en bild ligger delvis hos beställaren och skaparen av den, men samtidigt hos mottagaren som bildar 
sig en egen uppfattning utifrån perception, upplevelse och tolkning. Det betyder att samma bild kan få flera 
betydelser beroende på vem mottagaren är (Bergström, 2012). Larsson (2014) menar att det som faktiskt 
kommuniceras är det som uppfattas av mottagaren i avkodningen utifrån dennes interaktion med bilden. 

När en bild ska tolkas kan först en denotativ beskrivning göras, som innefattar bildens grund- och kärnvärde och 
det de flesta människor kan beskriva av bilden (Bergström, 2012). En denotativ beskrivning av bilden är 
användbar för att sedan tolka bilden på en konnotativ nivå i syfte att frilägga bildens budskap och skapa tillägg 
till bildens betydelse. Den konnotativa tolkningen granskar bildens inre kontext, samt bildens tecken i olika 
visuella uttryck och deras sammanställningar (Eriksson & Göthlund, 2012). Vidare är denna tolkning kulturellt 
betingad och baseras på betraktarens kunskaper, erfarenheter, associationer, värderingar och intressen 
(Bergström, 2012). Sturken och Cartwright (2009) talar istället om mottagarens individuella faktorer; minnen, 
kunskap, kulturella ramar och dominerande ideologi. 

När en bild avkodas orienterar betraktaren sig genom bilden. Beroende på bildens komposition och den 
samverkan som uppstår mellan bildens skilda delar, läses bildens delar i en viss ordning. Bildens startpunkt kan 
definieras genom olika kontraster i form av exempelvis storlek och styrka, där bildens dominerande element 
fångar mottagarens uppmärksamhet först. Kontrasten i storlek anknyter således till bildens djup, vilket skapas av 
den  interaktion som uppstår mellan bildrummets tre delar; förgrund, mellanplan och bakgrund. På samma sätt 
kan dominerande element skapas genom skärpa eller oskärpa (Bergström, 2012). 

2.2 Inkludering 
I detta avsnitt presenteras begrepp inom inkludering relevanta för efterföljande analys. De valda begreppen är 
diskrimineringsgrunderna, intersektionalitet, normer, normkritik, stereotyper och genus.  

2.2.1 Diskrimineringsgrunderna 
Enligt diskrimineringslagen får ingen missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan, i samband med 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Dessa sju kategorier motsvarar de sju 
diskrimineringsgrunderna. Vidare säger lagen att verksamheter är skyldiga att verka med syfte att förebygga 
diskriminering och främja arbetet för alla människors lika rättigheter och möjligheter (Do.se, 2017). 
Nedan följer en beskrivning av innebörden för respektive grund:  

Kön: Det juridiska kön som en individ har. Det kan vara tilldelat vid födseln eller efter genomgången 
könskorrigering.  

Könsöverskridande identitet eller uttryck: Det kön som den egna individen tillskriver sig själv, det 
som upplevs och/ eller uttrycks. Könsöverskridande identitet och uttryck stämmer inte överens med 
samhällets normer för hur kön uppfattas, exempelvis en transperson. 
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Etnisk tillhörighet: Etnisk tillhörighet innefattar nationellt eller etniskt ursprung, vilket i sin tur ser till 
exempelvis hudfärg och kultur. Varje människa kan ha en eller flera etniska tillhörigheter, exempelvis 
vara född i Sverige men ha en etnisk bakgrund i Ghana.  

Religion eller annan trosuppfattning: Innefattar världsreligioner eller en liknande tro. Hit räknas 
även ateism. 

Funktionsnedsättning:  En varaktig begränsning, fysisk eller psykisk - synlig eller osynlig. 

Sexuell läggning: Vem en person är attraherad av. Exempelvis heterosexuell, homosexuell eller 
bisexuell. 

Ålder: Den uppnådda levnadslängden (Do.se, 2017). 

Diskrimineringsgrunderna kan verka som utgångspunkter för att kontrollera vilka som inkluderas i bild. Detta 
innebär att kvinnor såväl som män ska skildras, transpersoner, personer med skilda etniska tillhörigheter med 
hänsyn till exempelvis hudfärg, individer från olika religioner, individer med en funktionsnedsättning, individer 
med variation på sexuell läggning, som exempelvis homosexuella eller heterosexuella, samt individer i olika 
åldrar (Gunnarsson, 2016). 

2.2.2 Intersektionalitet 
Den vanligaste utgångspunkten att använda i arbeten för jämställdhet är kön (Jamstall.nu, 2016a), men 
människan som komplex individ utgör en sammanställning av flera kategorier, såsom exempelvis ett kön, en 
etnicitet, en hudfärg och en sexuell läggning. Olika kombinationer av kategorier och dess innebörd motsvaras av 
specifika maktrelationer i samhället som skapar inkludering respektive exkludering i institutionella 
samhällskonstruktioner (Hirdman & Kleberg, 2015). Hur olika kategorier samverkar med varandra behandlas i 
det intersektionella perspektivet, som i grunden utgår från de sju diskrimineringsgrunderna (Jamstall.nu, 2016b). 
Det intersektionella perspektivet behövs således för att skapa ett helhetsperspektiv i frågan om jämställdhet 
(Jamstall.nu, 2016a). Följande är ett citat från Kimberlé Crenshaw (2016), grundare av begreppet 
intersektionalitet: 

“[...] I began to use the term intersectionality to deal with the fact that many of our social justice problems like 
racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice” (Crenshaw, 2016). 

Crenshaw (2016) menar att en intersektionell analys kan hjälpa fler människor och addera ytterligare ramar till 
samhället vilka kan påvisa hur sociala problem påverkar de människor som förbises i existerande rörelser. Även 
Lykke (2005) exemplifierar analysen för att bevisa dess betydenhet genom att redogöra för hur en människa 
som bland annat definierar sig som en kombination av “kvinna” och “färgad person” kan diskrimineras utifrån 
sexism och rasism. Existerande praktik som ifrågasätter och problematiserar dessa ideologier är feminism och 
antirasism, men intersektionell analys krävs för att studera interaktionen mellan dem (Lykke, 2005). 
Intersektionalitet handlar således inte endast om att stötta exempelvis feminism eller antirasism, utan 
kombinationen av dem båda, det vill säga kombinationen av existerande diskriminering. På så vis når den 
intersektionella analysen nya grupper av människor som inte stöttats förut (Crenshaw, 2016). 

Nyare studier har genomförts där begreppet intersektionalitet behandlas utifrån en organisatorisk verksamhet. 
Intersektionalitet kan ses som ett verktyg för organisatoriska förändringar och bör ses som kritisk praxis nära 
sammankopplad med social rättvisa. Teorin kan skapa förståelse för den komplexa relationen mellan 
organisationer och samhällets institutionella strukturer, och vidare utmana och avbryta de dominerande mönster 
som ligger till grund för ojämlikhet (Rodriguez, Holvino, Fletcher, & Nkomo, 2016). 
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2.2.3 Normer och normkritik 
En norm kan beskrivas som en oskriven regel, en föreställning skapad av samhället som skapar förväntningar på 
hur människan ska vara (Transformering.se, 2014). Den som uppfyller normen uppfattas som “normal” och 
“önskvärd” och inkluderas i ett “vi”. Den som inte kan göra det beskrivs i kontrast som “det avvikande” och 
exkluderas i ett “dem”. Normer föder således maktförhållanden, där de som inkluderas ges privilegier i 
samhället i förhållande till de exkluderade som begränsas. De som uppfyller normen får samtidigt makt att 
antingen upprätthålla den eller välja att ifrågasätta, bryta mot och förändra den. Detta kan gälla såväl enskilda 
individer, samt på samhällelig och organisatorisk nivå (Jamstall.nu, 2017a).  

Normer som verkar begränsande i samhället är exempelvis könsmaktsordningen som bekräftar att det manliga 
könet är överordnat det kvinnliga i samhällshierarkin; mannen blir betraktad som norm, medan kvinnan är “det 
avvikande” (Jamstall.nu, 2017b). Denna norm kan även kallas för maskulinitetsnorm (Jamstall.nu, 2014b). 
Vidare finns heteronormen som skapar förväntningar på kvinnan som feminin och mannen som maskulin, samt 
på att kvinnor och män ska attraheras av varandra. Denna norm begränsar således hbtq-personer. En norm som 
samverkar med heteronormen är cisnormen, vilken inkluderar individer som tillskriver sig sitt biologiska kön 
och som därmed exkluderar transpersoner (Transformering.se, 2014). Andra existerande normer är exempelvis 
vithetsnormen, funktionsnormen, normen om religion och åldersnormen (Jamstall.nu, 2014b).  

Genom normkritik problematiseras den rådande normen, för att möjliggöra dialog och utreda vilka normer som 
kan uppfattas som kränkande och/ eller diskriminerande mot grupper och/ eller enskilda individer i olika 
sammanhang (Jamstall.se, 2014b). Verktyget används för att granska de normer som finns, vad eller vilka som 
inkluderas respektive exkluderas i dem och vilka maktpositioner och privilegier de skapar (Transformering.se, 
2014). Det normkritiska arbetet syftar således till att göra djupgående omvärderingar och förändringar i 
maktbalansen (Jamstall.nu, 2017a) och nå ett jämlikt samhälle (Rfsl.se, 2015). Normkritik som verktyg kan 
bland annat vara nyttigt vid analys av bild- och textmaterial (Jamstall.nu, 2017a).  

2.2.4 Stereotyper 
Samhällets föreställningar inom de rådande normerna ger upphov till statiska identiteter där människor placeras 
i fack. Skildringar av dessa statiska identiteter anges som stereotyper (Jamstall.nu, 2014a). Ordet stereotyp 
kommer från grekiskans stereo- som betyder “fast” eller “solid” (Ne.se, 2017a) och ty’pos som betyder 
“mönster” (Ne.se, 2017b). Ett exempel kan vara genusstereotyper som innebär föreställningar om att män och 
kvinnor ska agera och se ut på ett visst sätt (Genus.se, 2016a). Ett annat exempel är stereotypen av personer med 
en funktionsnedsättning, skildrade som “offer” där fokus ligger på funktionsnedsättningen och inte individen 
(Hso.se, u.å). Eisend (2010) menar att det är vanligt att företag och organisationer använder samhällets 
existerande värden av stereotyper istället för att omvärdera och förändra dessa. Problematiken blir att det 
människor ser och hör i media influerar deras uppfattningar, attityder, värderingar och beteenden. Stereotypiska 
värderingar och beteendemönster blir på så vis en del av samhället (Eisend, 2010). 

2.2.5 Genussystemet 
En viktig och vanlig utgångspunkt i jämställdhetsdiskussion är genus som problematiserar hur kön porträtteras 
och formas genom samhällets föreställningar, samt de maktrelationer som uppstår inom och mellan könen 
(Hirdman & Kleberg, 2015). Begreppet används också för att skapa särskiljning mellan människans biologiska 
kön och hennes könsidentitet (Genus.se, 2016a). Nationella sekretariatet för Genusforskning (2016) menar att en 
uppdelning mellan kön riskerar att skapa statiska könstillhörigheter och därför krävs addering av sociala och 
kulturella aspekter till könsidentitetens konstruktion, vilket genussystemet ger. Systemet kan delas in i två 
principer: könens isärhållande och manlig överordning. Könens isärhållande innebär de föreställningar som 
finns gällande vad som anses som manligt respektive kvinnligt (se 2.1.6.1). Manlig överordning innebär att det 
manliga könet är norm. Genusnormen måste brytas och förändras för att ett jämställt samhälle ska kunna uppnås 
(Jamstall.nu, 2017b).  
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2.2.6 Människan i bild 
Människans kropp i bild fungerar likt ett kommunikativt gränssnitt mot omvärlden som bär budskap om de 
kulturella föreställningar som finns om kroppen. Kroppsbilden är således en påverkande faktor för hur samhället 
uppfattar bilden av människan, hur hon förväntas framträda i olika sammanhang och hur hon förväntas agera 
samt interagera med omvärlden. Människan i bild innefattar hur kropparna presenteras och arrangeras med hjälp 
av sammansatta element och visuella uttryck, såsom gester, minspel och klädsel, samt hur de rör sig och 
interagerar med andra i bild såväl som betraktaren i perspektivet av kameran. Alla visuella uttryck bär på en 
betydelse, vilka bidrar till de konventioner och maktstrukturer som existerar i samhället (Eriksson & Göthlund, 
2012).  

2.2.6.1 Genus i bild 
Konstruktionen av femininitet respektive maskulinitet i bild har pågått sedan långt tillbaka i historien. Den 
konstruerade kvinnan i bild ges ofta en passiv roll som får ta förhållandevis lite plats i jämförelse med mannen 
som brukar framställas som den aktiva; ett agerande subjekt. Kvinnans passiva roll avspeglas bland annat i 
hennes poser, där hon ofta framställs som ett objekt, med ett kroppsspråk och/ eller en blick som bjuder in 
betraktaren eller posering i en miljö som inte har med sammanhanget att göra. Detta brukar kallas för “den 
manliga blicken” ( eng. “the male gaze”) (Eriksson & Göthlund, 2012). Gunnarsson (2016) exemplifierar detta 
med en fotografering av anställda där kvinnan fotograferas bortom den relevanta arbetsmiljön; ute i naturen eller 
sittandes uppe på kontorets skrivbord, medan mannen fotograferas i en aktiv och professionell yrkesroll. 
Kvinnans kropp ges således en estetisk roll med fokus på yta, medan mannens funktioner skildras genom tecken 
som styrka, kunskap och härskande. Vidare ges visuella uttryck till könen genom blick och minspel. Kvinnan får 
vanligtvis titta in i kameran, le och se vänlig ut, vilket förstärker bilden om en objektifiering (Eriksson & 
Göthlund, 2012). Samtidigt befästs en förväntan om att kvinnan ska vara vänlig, mjuk och medgörlig 
(Gunnarsson, 2016). Mannen tittar ofta utanför bild med ett seriöst ansiktsuttryck, vilket Gunnarsson (2016) 
menar bidrar till att befästa mansidealet om att han ska vara hård och psykiskt stark. Det finns även ett normativt 
perspektiv för kameran i förhållande till kvinnor respektive män i bild. Kvinnan porträtteras ofta i ett perspektiv 
uppifrån, vilket gör att hon ser liten ut. Hon tittar upp på betraktaren av bilden som blir personen i maktposition. 
För mannen har det varit vanligare att skildras underifrån så att han ska se stor ut, det vill säga vara den i 
maktposition som istället ser ner på betraktaren (Jamstall.se, 2014). 

2.3 Bildanalys för graden av inkludering 
Handboken “Bilder som förändrar världen” är, som tidigare nämnts, framtagen för den som vill ta, beställa 
eller välja bildmaterial som kan bedömas som inkluderande (Gunnarsson, 2016). Gunnarsson (2016) menar att 
ett första effektivt steg mot en inkluderande bildkommunikation är att räkna de människor som syns på bilderna 
inom olika kategorier. Detta för att kontrollera balansen mellan kön och vilka som är aktiva respektive passiva, 
men även för att granska bilderna utifrån resterande diskrimineringsgrunder. I en granskning av könsbalansen 
bedöms den som jämställd när den ligger på 60% - 40% (Scb.se, 2016). Handboken sammanfattar en checklista 
som kan användas för att kontrollera bildmaterial och huruvida det är inkluderande i olika kategorier. Denna 
innehåller följande sex steg:  

1. Kontrollera antalet kvinnor respektive män.
2. Kontrollera bredden utifrån diskrimineringsgrunderna.
3. Görs inkludering utan markering?
4. Undviks genusklyshor?
5. Kontrollera om kvinnor och män som är minoriteter av sin bransch lyfts fram.
6. Undviks könsstereotyper som upprätthåller normer om hur kvinnor och män är?
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3. METOD 
Frågeställningen syftar till att undersöka hur någonting är och ska besvaras genom en kulturanalytisk fallstudie, 
med en kvalitativ metodansats. Metoden beskrivs som lämplig för undersökningar som syftar till att utreda hur 
individer och/ eller grupper ställer sig till sociala problem (Creswell, 2009) och bedöms därför som relevant att 
använda, i förstudie såväl som under datainsamling. Processen för en kvalitativ studie är dynamisk och det är 
således svårt att säkerställa den till fullo på förhand. En nyckel i den kvalitativa forskningen är att dra lärdom 
från den information som ges av medverkande respondenter och ta beslut därefter (Creswell, 2009). Studiens 
innehåll såsom forskningsfrågor och teoretisk ram har därför modifierats och anpassats efter hand, i syfte att 
hålla hög relevans genom studiens genomförande. 
 

 
 Figur 1:  Metod för studiens genomförande. 
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3.1 Förstudie
Inledningsvis gjordes en förstudie i form av en elektronisk enkätundersökning. Denna syftade till att ge en 
överblick av rådande situation i svenska kommuner vad gäller arbetet med inkludering i extern kommunikation. 
Undersökningen innefattade kartläggning av hur aktivt kommunerna arbetar med dessa frågor i förhållande till 
specifika begrepp och de sju diskrimineringsgrunderna, hur de gör/ har gjort det, vilken respons de fått samt vad 
de ämnar att göra i framtiden. Frågorna i enkäten utformades öppna, där respondenten fick utrymme att svara 
med egna ord, enligt Creswells (2009) beskrivning av en kvalitativ metod. Svaren blir således kvalitativa och 
informationsrika och kräver vidare sammanställning och tolkning av forskaren. Undantaget från den kvalitativa 
utformningen var första frågan där respondenten ombads att svara i en skala från ett till fem. Svaren från denna 
fråga kan ses som variabler som sammanställs i statistik och blir således av kvantitativ karaktär (Creswell, 
2009). Totalt svarade sju kommuner på enkäten och svaren verkar som underlagsmaterial att bygga vidare 
fallstudien på.  

3.1.1 Urval 
Valet av kommuner gjordes med hänsyn till befolkningsmängd, där de största kommunerna prioriterades. 15 
kommuner kontaktades via mail med målet att få in svar från minst 10 av dessa, men slutligen kunde svar från 7 
kommuner sammanställas. Svaren samlades in anonymt och det gjordes ingen koppling mellan svar och 
respektive kommun. Detta ansågs inte som relevant då förstudien endast var menad att ge en övergripande 
förståelse för kommunernas arbete i frågan. Se Bilaga 1 för de frågor som ställdes i enkäten samt 
sammanställning av insamlad rådata.  

3.2 Litteraturstudie
I den inledande fasen av studien har tvärvetenskaplig teori studerats och sammanställts. Teorin verkar som 
ramverk för relevans, betydelse och omfattning av studien (Creswell, 2009), såväl som att bringa en djupare 
förståelse för forskaren i de aktuella ämnena. Det teoretiska ramverket består av vetenskapliga artiklar, 
vetenskaplig litteratur, elektroniska källor, ett inspelat föredrag, samt en kommunal handbok. 

3.3 Fallstudie 
Arbetet är baserat på en fallstudie som underbyggts av kvalitativa studier i form av insamling av 
tvärvetenskaplig teori som bedömts relevant för ämnet, insamling av data genom två intervjuer, samt både 
internt och externt material från kommunen. Enligt Creswell (2009) används kvalitativa studier med fördel för 
att tolka en komplex situation där det är avgörande att identifiera och utreda de faktorer som påverkar en 
situation. På så vis kan de användas för att diskutera frågan utifrån flera perspektiv och därigenom bringa ett 
helhetsperspektiv gällande forskningsfrågorna (Creswell, 2009). Forskaren har således skapat en genomgående 
förståelse för den rådande situationen av kommunens externa bildkommunikation, såväl som de interna 
riktlinjerna, vilka kan ställas i relation till varandra utifrån begreppet inkludering (Creswell, 2009). Ett utdrag 
från kommunens interna riktlinjer återfinns i Bilaga 6.  

All kontakt med kommunen har skett via en person, vilket har underlättat arbetsprocessen. Innan det togs ett 
beslut om intervju diskuterades kommunens arbete i frågan och en första granskning gjordes av teoretiska 
riktlinjer för att se att kommunen hade ett uppstartat arbete med inkludering i sin bildkommunikation. I samband 
med intervjun diskuterades val av lämpligt kommunikationsmaterial, med ett tillräckligt antal bilder för att 
bedömas som representativt för kommunen.  

3.3.1 Kvalitativa intervjuer
En datainsamling gjordes genom kvalitativa intervjuer där frågor ställdes i syfte att utnyttja respondenternas 
kunskapsnivåer, samt för att få förståelse för kommunens arbete. En kvalitativ intervjumetod bedömdes 
passande då studien ämnar nå ett abstrakt och innehållsrikt informationsresultat som kan tolkas och 
konkretiseras i interaktion med forskaren (Creswell, 2009). Den första intervjun gjordes i syfte att undersöka hur 
en sakkunnig person ser på begrepp såsom diskrimineringsgrunder, normkritik, genus och intersektionalitet i 
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förhållande till inkluderande kommunikation och vidare med en kommun som avsändare. Då respondenten har 
kunskap i att ställa begreppet inkludering i relation till arbetet i en kommun har intervjusvaren kunnat addera 
ytterligare djup till studien, vilket enligt Creswell (2009) är önskvärt i forskningen, och vidare kompletterat det 
teoretiska ramverket. Samtidigt var intervjun ett hjälpmedel för forskaren att bringa en djupare förståelse i 
frågorna inför nästkommande intervju i fallstudien. Denna intervju gjordes med en representant från kommunen 
som är delvis ansvarig när nytt kommunikationsmaterial ska produceras. Syftet med intervjun var att kartlägga 
kommunens aktuella arbete med inkluderande extern bildkommunikation, samt diskutera kommunens teoretiska 
riktlinjer. Datainsamlingen från denna intervju gjordes således för att bringa en ytterligare dimension till 
studien. Intervjufrågor och rådata för intervju 1 är sammanställt i Bilaga 2 och 3. Se Bilaga 4 och 5 för frågor 
och rådata tillhörande intervju 2.  
 
3.3.1.1 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till fyra etiska principer vilka bör ses som obligatoriska i svensk forskning; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa utgör tillsammans det 
grundläggande individkravet och tillämpas inför genomförandet av studiens datainsamling. Informationskravet 
innefattar att forskaren ska informera respondenten om intervjuns syfte, samt hur den insamlade datan ska 
användas genom studien. Samtyckeskravet tillämpas genom att respondenten underrättas om en frivillig 
medverkan i studien där det finns möjlighet att avbryta den när som helst. Konfidentialitetskravet syftar till att 
ingående personers identiteter och personuppgifter är skyddade för obehöriga genom studien. Slutligen tillämpas 
nyttjandekravet, vilket hänvisar till att erbjuda respondenten tillgång till det insamlade materialet i syfte att 
säkerställa trovärdighet samt att godkänna att svaren uppfattats och tolkats korrekt (Vetenskapsrådet, 2002). 
Principerna har använts genom studiens genomförande, med undantag från konfidentialitetskravet. Detta har 
delvis eliminerats då respondenternas bakgrund och yrkesroller ansågs som essentiella att nämna för att 
motivera trovärdigheten av datan. Vidare görs referering där efternamn anges, vilket har godkänts av båda 
respondenterna i förväg.  
 
3.3.1.2 Genomförande och sammanställning 
Inför genomförandet av kvalitativa intervjuer krävs planering och framtagande av välformulerade intervjufrågor 
att utgå från. Likt frågorna i förstudien utformades intervjufrågorna öppna enligt Creswells (2009) definition av 
en kvalitativ intervjumetod, vilket ger respondenten utrymme att ge kvalitativa och personliga svar. 
Då intervjuerna gjordes med olika syfte har två separata protokoll med frågor använts. Dessa protokoll 
skickades till respektive respondent i förväg, i syfte att förbereda kring innehållet. Varje intervju inleddes med 
att respondenten informerades om sin rätt att delta i studien, i enlighet med de fyra etiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002). I samråd med respondenten spelades intervjun in för att möjliggöra en korrekt 
transkribering av den i efterhand. På så vis kunde exakta formuleringar bevaras, vilket underlättar 
sammanfattningen av intervjun i efterhand (Bryman, 2008). Vidare menar Bryman (2008) att inspelning som 
dokumentationsmetod minimerar distraktion och möjliggör en avslappnad intervju där fokus kan ligga på 
samtalet. Forskaren som intervjuare bör inneha kunnande i att direkt uppfatta och förstå innebörden av svar för 
att ställa betydelsefulla följdfrågor i syfte att nå uttömmande svar (Kvale & Brinkman, 2014). Innan 
huvudfrågorna ställdes, fick respondenten berätta kort om sig själv och sin yrkesroll. Enligt Creswell (2009) 
skapar det en bra start i intervjun där respondenten får “värma upp” i syfte att känna sig mer avslappnad inför 
intervjuns huvuddel. Båda intervjuerna hölls över telefon och tog cirka 45 minuter var att genomföra. En 
nackdel med att utföra intervjuer över telefon är att reaktioner på ansiktsuttryck går förlorad, vilket gör det 
svårare att veta när frågor eventuellt kräver ett förtydligande (Bryman, 2008). Samtidigt är en fördel med 
telefonintervju att distans skapas mellan respondent och forskare. Enligt Bryman (2008) kan direkta intervjuer 
göra att forskaren med sin närvaro påverkar respondenten att svara i den riktning som respondenten tror att 
forskaren vill höra.  
 
3.4 Analys 
En analys av datainsamlingen gjordes i relation till det teoretiska ramverket, i syfte att leda mot en 
resultatdiskussion. När kvalitativ data ska tolkas och analyseras har forskaren vanligtvis mycket och innehållsrik 
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datainformation (Creswell, 2009). I ett första stadie strukturerades datan i teman och genomgick en 
filtreringsprocess för att bedöma dess relevans, i enlighet med Creswells (2009) metod för att hantera kvalitativ 
data. Oviktig data har eliminerats och den strukturerade tematiseringen användes som utgångspunkt genom 
analysen. 
 
Gävle kommuns handbok “Bilder som förändrar världen” har använts som utgångspunkt för studiens analys, 
med checklistan presenterad i avsnitt 2.3 i synnerhet. Dock har punkt 3, som gäller inkludering utan markering, 
valt bort i analysen. Detta beror på den avgränsning som studien har gjort i att endast analysera bildmaterial. 
Perspektivet av att inkludera utan att markera kräver således en granskning av det sammanhang där individer 
skildras och vidare analys av hur bild och text samverkar med varandra. Handboken bedöms som ett relevant 
material att använda då den är framtagen i syfte att vägleda kommuner, företag och andra verksamheter i arbetet 
med inkluderande bildmaterial. Punkten om diskrimineringsgrunderna får ett särskilt fokus i analysen, vilken 
används av Gunnarsson (2016) för att kontrollera vem och hur många som inkluderas inom varje grund, samt 
för att fastställa vem som exkluderas. Gunnarsson (2016) kontrollerar könsbalansen utifrån antalet kvinnor och 
män. Etnisk tillhörighet räknas genom att sammanställa antal individer med till synes utomnordisk bakgrund. 
Vidare räknas antal synliga hbtq-personer eller regnbågsfamiljer, antal individer med synlig funktionsned- 
sättning och antal äldre. Även antalet aktiva och passiva personer kontrolleras, i förhållande till kön 
(Gunnarsson, 2016). Denna räkning har använts som metod i studien. Vad gäller etnisk tillhörighet har de 
individer där etnisk bakgrund inte kunde bedömas, kategoriserats med till synes nordisk etnicitet. På så vis har 
fokus lagts på minoritetsgruppen i sammanhanget. För att kunna kategorisera alla individer vad gäller ålder har 
denna grund granskats utöver en definition av äldre och därför har kategorierna barn, unga och vuxna lagts till.  
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4. EMPIRI 
Detta avsnitt presenterar den datainsamling som gjorts inför fallstudien. Empirin är indelad i förstudie och 
intervju med en sakkunnig person.  
 
4.1 Förstudie 
Av de 15 kommuner som kontaktades i förstudien var det sju som valde att delta. Nedan följer en figur som 
visar hur de svarande kommunerna själva bedömer hur aktivt de arbetar med ett inkluderande material i sin 
externa kommunikation. Svarsalternativen var på en skala 1-5, där 1 är “inte alls” och 5 är “mycket aktivt”.  
 

  
Figur 2:  Hur aktivt de svarande kommunerna anser att de arbetar med inkluderande kommunikation på en skala 1- 5. 

 
Figur 2 visar att 4/7  kommuner uppger en 3:a på skalan. 2/7 kommuner uppger en 4:a och en av kommunerna 
uppskattar sin aktivitet i frågan som en 5:a.  
 
Vidare uppger samtliga kommuner att det finns en granskning av de texter och bilder som används i den externa 
kommunikationen. En kommun nämner även att granskningen finns när de arbetar med film, arrangemang och i 
framtagandet av profilprodukter. Granskningen görs utifrån framtagna guider, checklistor och/ eller med 
utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. En kommun har utarbetat en handbok som finns till både internt och 
externt förfogande. 3/7 kommuner skriver att de har gått eller fortlöpande går utbildningar för normkritisk 
granskning. En av dessa kommuner nämner CEMR som utbildning och en annan kommun använder även 
workshops som en del i att driva frågorna.  
 
Figuren som följer presenterar en sammanställning av vilka diskrimineringsgrunder som kommunerna 
inkluderar i den externa kommunikationen.  
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                      Figur 3:  Diskrimineringsgrunder som  svarande kommuner arbetar med i sin externa kommunikation. 
 
Figur 3 visar att kön är den diskrimineringsgrund som samtliga kommuner uppger att de arbetar med. 1/7 
kommuner beaktar fyra av diskrimineringsgrunderna som en del i sitt arbete, 2/7 kommuner arbetar aktivt med 
tre. 3/7 kommuner arbetar med två av grunderna och 1/7 kommuner arbetar med en av dem.  
Förutom kön är etniskt tillhörighet vanligt att inkludera, vilket 4/7 kommuner arbetar med. 2/7 kommuner 
arbetar med könsöverskridande identitet eller uttryck. Funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är 
mindre vanliga att arbeta och ingen av kommunerna uppger att de arbetar med religion eller annan 
trosuppfattning.  
 
6/7 av kommunerna uppger att de inte gjort någon planerad uppföljning på denna typen av extern 
kommunikation. En kommun uppger dock att de upplevt både positiv och negativ respons från befolkningen. En 
kommun skriver att de snarare fått reaktion från politiska företrädare då de inte varit normkritiska. Kommunen 
som gjort en handbok har kunnat göra uppföljning genom det stora antal exemplar som skickats ut, vilket 
motsvarar intresset för det sammanställda materialet.  
 
4.1.1 Sammanfattning av förstudie 
Svenska kommuner arbetar medvetet med en granskning av sitt externa kommunikationsmaterial där 
inkludering är mycket eller delvis i fokus. Kommunerna uppger trots detta att det finns en strävan om förbättring 
där bland annat utbildningar, workshops och handböcker används som verktyg. Ämnet om inkluderande 
kommunikation kan bedömas som högaktuellt för samtliga svarande kommuner, men några har kommit längre i 
arbetet än andra. Vidare har samtliga kommuner en eller ett par, tre av diskrimineringsgrunderna i åtanke. Kön 
och etnisk tillhörighet läggs det mest vikt på och en kommun menar att dessa är absolut lättast att arbeta med. 
Könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder får förhållandevis 
lite uppmärksamhet och ingen av kommunerna arbetar med religion eller annan trosuppfattning i sin externa 
kommunikations idag. Den kommun som tagit fram en handbok har fått stor respons och stort gensvar på sitt 
arbete. Det stora antalet exemplar som beställts av myndigheter, organisationer och privatpersoner visar på att 
det finns en efterfrågan för denna typ av kunskap, samt att intresset för normkritisk och inkluderande 
kommunikation växer i Sverige idag.  
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4.2 Intervju med sakkunnig person 
I syfte att komplettera den teoretiska ramen har en kvalitativ intervju gjorts med en respondent. I detta avsnitt 
presenteras respondenten och det resultat som intervjun gav.  
 
4.2.1 Respondent 
Respondenten, F. Lindström, har en master i mediekommunikation och arbetar idag som 
kommunikationskonsult på en kommunikationsbyrå med projekt som bland annat innefattar granskning, 
utvärdering och rådgivning för kommuner i deras interna såväl som externa kommunikation. Lindström har 
tidigare arbetat på en antidiskrimineringsbyrå och är kunnig inom områden som exempelvis 
jämställdhetsintegrering, diskrimineringslagstiftningen, normkritik och intersektionalitet. 
 
4.2.2 Resultat 
Följande kapitel är en sammanställning av den data från intervjun som bedöms som relevant för studien.  
 
4.2.2.1 Definitionen av inkluderande kommunikation och vikten av den 
Lindström förklarar begreppet inkluderande kommunikation som den som inte är exkluderande; den 
kommunikation som inte förstärker de normer eller maktstrukturer som finns i samhället, men som istället 
speglar det verkliga samhället som det faktiskt ser ut och som man vill att det ska vara. Lindström jämför 
inkluderande kommunikation med mer kända begrepp såsom normkritik och jämställdhet och menar att dessa 
begrepp är betydligt snävare då inkluderande kommunikation även innefattar intersektionalitet. Lindström 
förklarar att intersektionalitet kan behandlas som en trappa som startar med normkritik för att granska de dolda 
strukturer som finns och kräver sedan intersektionell granskning för att analysera hur aspekter som till exempel 
kön och etnicitet samverkar med varandra.  
 

“Inkludernade kommunikation handlar om att se till att ingen grupp får tolkningsföreträde till det offentliga 
rummet, speciellt inte när det är en kommun som kommunicerar. Att man inte ger några större utrymme och 
tolkningsföreträde eller att det endast är deras bild av samhället som speglas. Det ska vara kommunens bild och 
den som stämmer överens med invånarna.” (Lindström). 

 
4.2.2.2 Att skapa inkluderande kommunikation 
Lindström menar att en effektiv startpunkt för en kommun att gå från teori till praktisk handling är genom att 
granska och förändra det nuvarande bildspråket. Det kan göras genom frågor som exempelvis: Vem får synas 
och när? Hur många män och kvinnor finns representerade? Vem är aktiv och vem är passiv? Vidare menar 
Lindström att det kan vara effektivt för kommunen att arbeta utifrån en checklista för att kontrollera exempelvis 
variation och representation.  
 
4.2.2.3 Diskrimineringsgrunderna  
Enligt Lindström är det främst budskap och målgrupp som bestämmer vilka diskrimineringsgrunder som bör få 
mest respektive minst fokus i kommunikationen. När en kommunikationsinsats ska nå alla medborgare går det 
inte att gradera grunderna på en skala från mest till minst viktig. Då krävs det att kommunen tar hänsyn till alla 
diskrimineringsgrunder, förklarar Lindström. Beroende på situation kan det vara viktigare att lyfta vissa aspekter 
än andra. Hen förklarar att kön och etnicitet är de grunder som kommuner generellt anser är lättare att arbeta 
med, då det finns mest kunskap kring hur de frågor ska hanteras. Därför har dessa grunder blivit en del av det 
rutinmässiga arbetet hos en del kommuner, medan andra grunder blir lägre prioriterade. Vidare läggs mest fokus 
på kön då kommuner har ett separat krav på att arbeta med jämställdhet. Lindström tror att ett arbete med dessa 
frågor får kommunerna att känna att de gör något konkret där de samtidigt kan träffa en stor grupp av 
medborgarna. Därför läggs det automatiskt mindre kraft på minoritetsgrupper i samhället. Dock måste 
kommunikation alltid bygga på en miniminivå där den inte direkt exkluderar eller skildrar en grupp felaktigt, 
menar Lindström. 
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5. FALLSTUDIE 
Följande delkapitel är en granskning av vald kommun för fallstudien: Botkyrka kommun. I denna del 
sammanställs data från den intervju som gjorts med en representant från Botkyrka, i kombination med en 
granskning av kommunens befintliga riktlinjer vad gäller bildspråk och extern kommunikation. Anvisningarna 
för bildspråk har hämtats från kommunens interna styrdokument “Manual för bildspråk”, samt från den 
offentliga grafiska manualen (Botkyrka.se, 2016). 
 
5.1 Respondent 
Respondenten, S. Holmfred, har en ettårig grundutbildning inom grafisk design. Han arbetar idag som art 
director på Botkyrka kommun dels som rådgivare inom olika projekt samt producent av kommunikations- och 
marknadsföringsmaterial. Holmfred har arbetat 14 år inom grafisk formgivning varav 7 är i Botkyrka. 
  
5.2 Botkyrka kommun 
Botkyrka kommun är belägen mellan Stockholm och Södertälje och där bor omkring 90 000 människor, vilka 
tillsammans talar 100 olika språk. Drygt hälften av kommuninvånarna är antingen födda i ett annat land eller har 
föräldrar som är det. Medelåldern hos befolkningen är 37 år, vilket är lägre än medelåldern för hela landet som 
är 41 år. Unga under 18 år i kommunen motsvarar 24 % av medborgarna och äldre över 65 år motsvarar 14 % av 
medborgarna (Botkyrka.se, 2016). 
  
5.2.1 Kommunens bakgrund till arbetet 
Holmfred berättar att när han började arbeta i kommunen för sju år sedan fanns det en påbörjad diskussion kring 
hur människor porträtterades i bild, men det saknades djupare kunskap i ämnet. Kommunen lämnade vid denna 
tid den bildbyrå som de samarbetat med för att istället börja samla eget bildmaterial på platser och upplevelser i 
Botkyrka. Holmfred förklarar att det fanns ett grundläggande “tänk” kring jämställdhet i bild redan då, men att 
det var först när kommunen började få hjälp av Anna Giotas, idag kvalitetschef på kommunen, och med tidigare 
erfarenhet av arbete inom jämställdhetsintegrering, som frågorna fick ett större fokus. Holmfred berättar att de 
fick en större förståelse kring de fel och brister som fanns i det befintliga bildmaterialet. Ett exempel var en bild 
som visade en kvinna med ett typiskt mansyrke, vilket var positivt, men bilden var tagen i ett perspektiv 
uppifrån. Holmfred berättar att kommunens arbete har utvecklats sedan dess, men att det fortfarande är en lång 
väg kvar. 
  
5.2.2 Varför Botkyrka vill bedriva en inkluderande extern kommunikation 
Botkyrka använder inte ordet inkludering i sitt arbete med externt kommunikationsmaterial. Det återfinns dock 
problematisering av och förhållningssätt till begrepp såsom diskriminering, genus, normer och stereotyper. När 
Holmfred får frågan förklarar han att Botkyrka ser inkluderande kommunikation som en viktig fråga där 
kommunen innehar ett stort ansvar gentemot sina medborgare. Holmfred förklarar att då kommunen har makten 
att förmedla sin bild av Botkyrka till sina medborgare vill de skildra en bild som är nära verkligheten. Det blir 
således en balans mellan hur verkligheten faktiskt ser ut och hur Botkyrka kommun vill att verkligheten ska se 
ut. Vidare menar Holmfred att det är viktigt att ta hänsyn till alla medborgare. I Botkyrka bor människor med 
många olika nationaliteter och man talar omkring 100 olika språk. Holmfred poängterar att det är viktigt för 
Botkyrka att alla människor har rätt att ta lika stor plats och ett jämställt värde: 

  
“Det är viktigt att vi visar hur vi vill att människor ska interagera med varandra. Samtidigt vill vi visa att kvinnan 
ska ta lika mycket plats som mannen” (Holmfred). 
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5.2.3 Kommunens riktlinjer 
Botkyrka har en manual med anvisningar kring det bildspråk som ska prägla kommunens 
kommunikationsmaterial. Manualen säger att bilderna ska skildra verkligheten i kommunen samt präglas av 
jämställdhet och interkulturalitet. Samtidigt ska bilderna vara kontrastrika, energifyllda och kreativa, där 
Botkyrkas människor och miljöer representeras på ett “oväntat sätt”. För att upprätthålla jämställdhet i bild 
beskriver manualen vikten av att granska hur och i vilka miljöer som kvinnor, män, flickor och pojkar 
porträtteras, samt vilka normer och maktförhållanden som skapas i olika situationer såväl som utifrån kön, 
hudfärg, religion etcetera. I manualen poängteras insikten om att Botkyrkas kommunikationsmaterial påverkar 
omgivningens uppfattning om manligt och kvinnligt genom de bilder som visas och att de därför måste utmana 
stereotyper och vända på hur könsrollerna brukar uppfattas.  Följande är ett citat från manualen: 
 

“Välj bilder på kvinnliga poliser eller företagsledare och manliga förskolelärare eller personliga assistenter, 
utmana bilden av vem som kan göra vad!”  

 
För att skildra interkulturalitet i bild uppmanar manualen till att välja bilder som tillsammans skildrar den bredd 
av människor som lever i Botkyrka. I manualen finns riktlinjer om att bilderna ska visa individer med olika kön, 
åldrar, etniciteter, sexualiteter, könsöverskridande identiteter, religiösa uttryck, funktionsförmågor och 
yrkesgrupper, i interaktion med varandra. Nedan följer ett citat om interkulturalitet från manualen:  

 
“[...] vi behöver skapa miljöer där personer lever med varandra snarare än bredvid. Kvinnor och män med 
exempelvis olika hudfärg, sexualitet eller religiösa uttryck möter varandra och samarbetar.” 

 
Detta gäller även för kommunens illustrationer, där riktlinjerna för dessa beskrivs i kommunens grafiska 
manual. I den står det att illustrationerna ska upplevas som antidiskriminerande och jämställda, samt ifrågasätta 
rådande stereotyper och normer (Botkyrka.se, 2015). 
  

“Exempelvis ska inte män framställas som starka, muskulösa och aktiva samt kvinnor som smala, graciösa och 
passiva” (Botkyrka.se, 2015). 

 
Ovanstående är exempel på hur Botkyrka vill ifrågasätta normerande framställningar av kön. Holmfred förklarar 
att kommunen även arbetar aktivt med ifrågasättande av bilder på familjer med liknande ursprung: 
 

“Det skulle vara tråkigt om vi bara visar en typisk svensk familj Mycket roligare och närmare verkligheten om vi 
visar familjer med blandade ursprung” (Holmfred). 

 
Vidare beskriver Botkyrkas manual bildens komposition som en viktig aspekt för att upprätthålla jämställdhet. 
Med komposition avses ur vilken vinkel bilden är tagen samt vem som får vara i förgrunden respektive i 
bakgrunden av bilden. Följande är ett citat från manualen:  
 

”Är den tagen underifrån; signalerar den makt, ovanifrån; maktlöshet och rakt framifrån; neutralt. Är det flera 
personer på bilden tänk då också på djupet, vem står längst fram?” 
  

 Holmfred förklarar att anvisningarna om ett kreativt och oväntat bildspråk går i linje med kommunens devis 
“långt ifrån lagom”. 
 

“Vi är långt ifrån lagom när det gäller det mesta. Och det ska passa in i allt vi tänker och gör, att vi vågar sticka ut, 
vi vågar göra fel och vi vågar testa nya saker […] Ja, genom allt vårt tänk! Så det gäller naturligtvis också för 
frågor om jämställdhet och interkulturalitet” (Holmfred). 
 

 Manualen innehåller en rad exempel på bilder som bedöms som antingen ”lagom” eller “långt ifrån lagom”. 
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Figur 4:  Två exempel från Botkyrkas bildmanual som visar på hur en bild kan vara “lagom” eller “långt ifrån lagom”. 

  
Figur 4 visar bilder från manualen som uppmanar till att utmana vad stereotypen säger om män och kvinnor och 
deras yrken. Den bild som beskrivs som “lagom” visar “en man i ett typiskt manligt yrke”. Holmfred förklarar 
att bilden på mannen finns kvar i bildbanken då den egentligen inte är fel på något sätt. Dock visar exemplet 
bredvid hur en bild på mannen kan kompletteras med en kvinna i en liknande miljö. Kvinnan är klädd i 
arbetsjacka och står med armarna i kors framför en traktor, vilket i manualen beskrivs som “kaxig”, “långt ifrån 
lagom” och ett exempel på hur Botkyrka “vill att verkligheten ska se ut.” Holmfred menar att om bilderna i det 
externa kommunikationsmaterialet porträtterar människor från Botkyrka som vågar sticka ut, som skildrar “det 
ovanliga”, leder det till att fler i kommunen kan känna sig välkomna.  

5.2.4 Från teoretiska riktlinjer till praktiskt bildmaterial 
Holmfred förklarar att bilder till kommunens kommunikationsmaterial oftast väljs från kommunens bildbank. 
Kommunen framställer även nya bilder vid behov utifrån kommunens anvisningar för bildspråket. Bildbanken 
innehåller ett samlat bildmaterial från Botkyrka och på kommunens medborgare. När en bild väljs prioriteras 
först och främst att bilden ska vara relevant för det sammanhang där den ska placeras. Sedan granskas helheten i 
produktionen för att se så att det finns en balans mellan bilderna där “inget är mer prioriterat än något annat”. 
Holmfred ger här som exempel att upplevelsen av helheten ska vara att bilderna visar lika många kvinnor som 
män, samt att kvinnorna tar lika mycket plats som männen.  
 
Holmfred berättar att kommunen kontinuerligt arbetar med att ta nya bilder på platser, upplevelser och 
människor i kommunen. Målet är att i största möjliga mån använda bilder som skildrar verkligheten i Botkyrka, 
vilket också görs i de allra flesta fall. Att använda bilder som skildrar det verkliga Botkyrka är viktigt för 
kommunen då det dels leder till att medborgare kan känna sig stolta över att de få representera kommunen, 
samtidigt som att det skapar en historia kring en verklig person där dennes bakgrund och liv i Botkyrka kan 
skildras i texten, förklarar Holmfred.  
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När bilderna har valts ut görs en sammanställning av vilka människor som syns i bilderna, i vilket sammanhang 
de får synas samt hur de interagerar med andra människor i bilden. Fokus ligger på antalet kvinnor respektive 
män i produktionen, på antalet barn i samspel med kön, antalet äldre, på etnicitet utifrån kategorierna “svenskt 
utseende” och “utländskt utseende”, samt på kompositionen mellan kön och etnicitet. Under den sistnämnda 
kategorin beskrivs vad som syns i respektive bild, hur människorna i bilden interagerar med varandra, samt 
deras grad av aktivitet i bilden. Denna sammanställning skickas sedan tillsammans med bildmaterialet till Giotas 
för en återkoppling huruvida materialet är jämställt och interkulturellt eller om eventuella utbyten av bilder bör 
göras. 
  
5.3 Kommunikationsmaterial 
Det kommunikationsmaterial från Botkyrka som valts för granskning i studien är kommunens årsredovisning 
från 2016. Valet av material har gjorts i syfte att ge en representativ bild av kommunens bilder och för att skapa 
ett brett diskussionsunderlag. Den vanligaste målgruppen för kommunens årsredovisning är journalister och 
ekonomer som granskar kommunen, samt Botkyrkas grannkommuner. Men Holmfred menar att målet är att 
utveckla den till en attraktiv och varumärkesbärande produkt som kan användas för att marknadsföra 
kommunen, i exempelvis goodiebags vid event. På så vis vill Botkyrka bredda målgruppen för årsredovisningen 
som kommunikationsmaterial. 
 
5.3.1 Urval av bilder 
Botkyrkas årsredovisning för 2016 är 84 sidor lång, inklusive omslag, och innehåller 32 bilder. 9 av dem är 
miljöbilder och en bild är på kommunstyrelsens ordförande. Dessa 10 kommer att väljas bort i vidare granskning 
då de inte bedöms som relevanta för studien. En bild i årsredovisningen är densamma som bilden på produktens 
omslag och kommer därför också att räknas bort då den endast ska granskas en gång. En annan bild är på barn 
som leker, tagen på avstånd. Det går därför inte att avgöra barnens kön, etnicitet etcetera och bilden kommer 
därför att räknas bort. Resterande 20 bilder är på människor i olika sammanhang. I 7 av 20 bilder är en individ 
porträtterad, medan övriga 13 bilder skildrar flera människor tillsammans. Det är dessa 20 bilder som är utvalda 
till analysen.  
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6. ANALYS
Analysen av Botkyrka kommun görs på deras teoretiska riktlinjer i relation till det praktiska bildmaterial som 
producerats i kommunens årsredovisning 2016. Granskningen av bildmaterialet görs dels på ett urval av bilder 
som är relevanta att granska utifrån olika begrepp och dels på den helhet som samtliga bilder utgör tillsammans. 
Analysen görs utifrån de begrepp som innefattar en inkluderande kommunikation, samt huruvida materialet 
stämmer överens med de punkter som Gunnarsson (2016) hänvisar till för att skapa ett inkluderande bildmaterial 
(2.3). Botkyrkas arbete kommer även att ställas i relation till de uttalanden som gjorts av Lindström (4.2). 
Lindström menar att en effektiv start är att analysera bildmaterialet för att svara på vem som får synas och när, 
hur många män och kvinnor som finns representerade samt vem som skildras som aktiv respektive passiv 
(4.2.2.2). Dessa frågeställningar går att applicera i Gunnarssons checklista för bildanalys för graden av 
inkludering (2.3).  

6.1 En denotativ och konnotativ analys av Botkyrkas bildmaterial 
I detta avsnitt analyseras de 20 utvalda bilderna i Botkyrkas material. Analysen börjar med en denotativ 
beskrivning av bildens grund- och kärnvärde, vilket är den beskrivning som uppfattas detsamma av alla 
människor oavsett kulturell bakgrund och erfarenheter (2.1). Sedan följer den konnotativa analysen, vilken 
frigör bildens inre kontext; vilka tecken som skildras i olika visuella uttryck och deras sammanställningar (2.1). 
Vidare görs analysen med diskrimineringsgrunderna (2.2.1) i åtanke, vilka som skildras, hur de skildras som 
individer såväl som i interaktion med varandra och i förhållande till betraktaren (2.2.6). Detta innefattar även 
aktivitet respektive passivitet i bild, samt ur vilken vinkel bilderna är tagna (2.2.6.1). Vad gäller ålder har 
individerna kategoriserats utifrån barn, unga, vuxna eller äldre. Vad gäller etnicitet har individerna 
kategoriserats utifrån nordisk etnicitet eller utomnordisk etnicitet, i enlighet med Gunnarssons (2016) metod för 
att kontrollera inkludering i denna grund (3.4). Det ska understrykas att den konnotativa analysen utgår från 
forskarens betingelser som tolkande subjekt och kan därför inte ses som ett facit, men bör stämma överens med 
andra människors tolkningar som delar en liknande kulturell bakgrund (2.1). Detta indikerar att andra betraktare 
skulle kategorisera individerna på liknande sätt och därför är forskarens avkodning ändå av vikt. Vidare är det 
betraktarens avkodning av bilden som säger vad bilden faktiskt kommunicerar (2.1). 

Vidare presenteras bilderna tillsammans med den denotativa respektive konnotativa analysen: 
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Bild 1.  

En närbild på två pojkar, tagen rakt framifrån. 
Båda pojkarna tittar in i kameran och den ena 
pojken ler.

Pojkarna ser ut att vara i tioårsåldern. Den ena 
pojken ler, medan den andra pojken har munnen 
lite öppen som om han säger något i stunden 
som fotot tas. De står nära varandra och uppfattas 
vara goda vänner. Pojkarna är inte i rörelse och 
interagerar inte med varandra, det är således 
ingen aktivitet i bild. Den ena pojken har till 
synes en utomnordisk etnisk bakgrund. Den 
andra pojken har till synes en nordisk etnicitet.

Bild 2. 

En helbild på en kvinna och en man som står 
bredvid varandra i utomhusmiljö. Bilden är 
tagen i ett perspektiv rakt framifrån. Kvinnan 
bär på ett barn över höften och mannen håller 
i handtaget på en barnvagn. Både mannen och 
kvinnan ler och tittar in i kameran.  

De uppfattas vara en familj och både mannen 
och kvinnan ser ut att vara omkring 30 år gamla. 
Familjen poserar framför kameran och är inte 
aktiva i bild. Barnet är omkring ett år och varken 
på utseende eller på barnets kläder går det att 
göra en bedömning av hens kön. Barnet kommer 
därför att räknas bort i analysen. Föräldrarna har 
till synes en nordisk etnicitet.

Bild 3.

En närbild på en licka, tagen rakt framifrån. 
Hon ler och tittar snett nedåt på någonting 
utanför bild.   

Flickan ser ut att vara i sju- tioårsåldern. Hon 
står med armarna utåt som om hon balanserar 
på någonting och på så vis uppfattas det som att 
hon aktivt gör någonting även om det är svårt 
för betraktaren att uppfatta vad hon gör. Flickan 
har till synes en nordisk etnicitet.  
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Bild 4. 
En bild på en kvinna som står framför en målad 
vägg och sprayar med färg på ett papper som 
hon håller i handen. Bilden är tagen i ett 
perspektiv snett underifrån och är något oskarp.

Kvinnan är ung, uppskattningsvis i tonåren. 
Bakom henne syns en vägg med grafiti och 
troligtvis är det också grafiti-färg hon provar på 
pappret, då hon ser ut att ha en svart sopsäck på 
sig för att skydda sina kläder, samt en skydds-
mask över munnen. Skyddsmasken tillsammans 
med att bilden är något oskarp gör att det är 
svårt att avgöra kvinnans ansiktsdrag eller om 
hon har en nordisk etnicitet eller inte.

Bild 5.  
En närbild på en kvinna i utomhusmiljö. Bilden 
är tagen snett från sidan, med kamerans placering 
i kvinnans ögonhöjd. Kvinnan ler stort och har 
blicken på något utanför bild. Hon bär en slöja 
över sitt hår. 

Kvinnan bedöms vara vuxen. Eftersom att 
kamerans placering är i kvinnans ögonhöjd är 
den tagen i ett perspektiv som kan bedömas som 
neutralt. Slöjan hon bär är en hijab, vilken ger 
en konnotation till att kvinnan tillhör en annan 
religion än kristendomen, troligen islam som 
hijaben ofta kopplas till. Kvinnans har till synes 
en utomnordisk etnisk bakgrund.

Bild 6. 
En närbild på tre pojkar, tagen i ett perspektiv 
rakt framifrån. Pojkarna är glada och håller 
armarna om varandra. Två av pojkarna tittar in i 
kameran och den tredje tittar på de andra två. 

De tre pojkarna kan uppskattas vara i sju- till 
tioårsåldern. De skrattar, precis som att någon 
av dem sa eller gjorde något roligt precis innan 
bilden togs och på så sätt ger den en känsla av 
en ögonblicksbild. Det är tydligt att pojkarna är 
bra vänner. Alla tre har till synes en utomnordisk 
etnisk bakgrund. 
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Bild 7.  
En bild på en man tagen rakt framifrån. 
Mannen sitter i rullstol, han är glad och har 
blicken på något utanför bild. Bakom honom 
syns en ler människor som står med ryggen mot 
honom och bakom dem skymtas en scen.

Mannen är ung och i fokus i bilden. Bakom 
mannen står en publik vända mot en scen och 
således med ryggen mot mannen. Han dansar till 
den eventuella musik som kommer från scenen. 
Mannen kan bedömas ha både en fysisk och 
psykisk funktionsnedsättning. Han har till synes 
en nordisk etnicitet.

Bild 8.  
En bild på två män och två kvinnor, tagen i ett 
perspektiv snett underifrån. De har alla fyra 
sikte på en boll som är i luften. Kvinnorna är 
närmast bollen. 

Samtliga personer i bild är unga. Kvinnorna är 
närmast bollen och den ena kvinnan ser ut att 
precis ha nickat till bollen. Männen bakom dem 
är också i rörelse och ser även de ut att vilja nå 
bollen. Bilden är således en ögonblicksbild där 
individerna interagerar med varandra. Samtliga 
personer i bild har till synes en nordisk etnicitet.

Bild 9.  
En bild på fyra personer i en utomhusmiljö. En 
man och en kvinna är i fokus i förgrunden och 
en man och en kvinna är i en oskarp bakgrund. 
Mannen i förgrunden sitter ned och kvinnan 
står bakom honom. De tittar båda in i kameran. 
Mannen och kvinnan i bakgrunden sorterar 
sopor tillsammans och tittar inte in i kameran. 
Bilden är tagen i ett perspektiv rakt framifrån.

Mannen och kvinnan i förgrunden poserar och 
är således inte aktiva, medan individerna i bak-
grunden interagerar med varandra då de hjälps 
åt att sortera sina sopor. Mannen i förgrunden 
sitter ned och eftersom att de beinner sig i en 
utomhusmiljö uppfattas det därför som att han 
sitter i rullstol även om den inte syns i bild. Han 
bär turban, vilket gör att han uppfattas tillhöra 
en annan religion än kristendomen, möjligtvis 
islam eller hinduism som huvudbonaden ofta 
kopplas till. Han har till synes en utomnordisk 
etnisk bakgrund, medan övriga tre individer till 
synes har en nordisk etnicitet.
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Bild 10.  
En bild på sju barn som springer. Fyra av barnen 
är i fokus, två pojkar och två lickor. Flickorna 
tittar in i kameran och ler, pojkarna tittar på 
något utanför bild. Tre barn är i bakgrunden; 
en licka, en pojke och ett barn där ansiktet inte 
syns helt i bild och därför kommer räknas bort i 
analysen.  

Barnen kan bedömas vara i sju- till tio-årsåldern. 
De är alla i rörelse och ser ut att springa förbi 
kameran mot något som är utanför bild. Den ena 
lickan håller den andra lickan i armen som om 
de tävlar om att komma först. Barnen uppfattas 
leka, de interagerar med varandra och aktivi-
teten är därför ett faktum. Tre av barnen är till 
synes av utomnordisk etnisk bakgrund och tre 
av barnen är till synes av nordisk etnicitet.

Bild 11.  
En bild tagen på två kvinnor. De är klädda i vita 
kläder, hjälmar och sparkar mot varandra. Fokus 
är på kvinnan som står med ryggen mot kame-
ran, den andra är oskarp i bakgrunden. Bilden är 
tagen snett underifrån.

Av individernas kläder att döma utövar de någon 
typ av kampsport. De gör varsin hög spark 
mot varandra i ögonblicket som bilden tas och 
kvinnorna är således högst aktiva i bild. Det är 
dock omöjligt att bedöma någon av kvinnornas 
etniska bakgrund. 

Bild 12.

En bild på en kvinna, tagen snett underifrån. 
Hon står i en utomhusmiljö med en spade i 
händerna. Hon har handskar på sig och bakom 
henne ligger säckar med jord. Kvinnan tittar in i 
kameran och ler.

Kvinnan är ung, uppskattningsvis i tonåren. Hon 
gräver inte med spaden som hon håller i händerna 
och därför sker ingen aktivitet i bild. Hon kan 
har till synes en utomnordisk etnisk bakgrund.
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Bild 13. 

En närbild på tre personer som ligger ned med 
sina huvud riktade mot varandra. Två är kvinnor, 
varav den ena tittar in i kameran och den andra 
har blicken på något utanför bild. Även mannen 
tittar på något utanför bild. Alla tre ler. Bilden är 
tagen rakt ovanifrån 

Bilden är tagen rakt ovanifrån men då individerna 
ligger ned är kameran i ögonhöjd i förhållande 
till dem. Mannen har till synes en utomnordisk 
etnisk bakgrund, medan kvinnorna till synes har 
en nordisk etnicitet.

Bild 14.  

Två äldre kvinnor åker i varsin stor vagn. Den 
ena kvinnan är i förgrunden och den andra är 
i bakgrunden. Båda kvinnorna är glada och 
har blicken fäst på något utanför bild. Bakom 
vagnarna skymtas två huvuden på personerna 
som cyklar. 

De två kvinnorna är äldre, uppskattningsvis i 
cirka 80-årsåldern. Kvinnan i förgrunden håller 
armarna sträckta utåt från kroppen, som att hon 
njuter av att åka i vagnen. Det upplevs således 
som att cyklarna med sina vagnar är i rörelse, 
genom de två personer som cyklar bakom, 
samt att bilden är tagen i ögonblicket som de 
cyklar förbi. Kvinnorna har till synes en nordisk 
etnicitet.

Bild 15.

En bild, tagen rakt framifrån, på en licka som 
lagar mat. Hon håller ett köksredskap i sin ena 
handen och tittar ned mot den mat hon lagar. I 
den oskarpa bakgrunden skymtas en del av en 
kropp, men hen kommer ej att räknas i analysen 
då det ej går att bedöma något om personen. 

Flickan ser ut att vara i sju- till tioårsåldern. Då 
hon inte tittar in i kameran, blir hon inte avbru-
ten för att bilden ska tas. Flickan är till synes av 
nordisk etnicitet. 
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Bild 16. 
En bild på en kvinna, tagen snett 
underifrån. Hon åker i en linbana uppe bland 
träd och har blicken på något utanför bild. 

Kvinnan är ung, uppskattningsvis i övre tonåren. 
Då hon inte ser ut att vara varken i början eller 
slutet av banan uppfattas det som att hon åker 
framåt då bilden är tagen. Kvinnan har till synes 
en utomnordisk etnisk bakgrund. 

Bild 17. 

En bild på två män, tagen rakt framifrån. Den 
ena mannen är allvarlig och tittar ner på något 
som är framför honom. Den andra mannen håll 
upp en öppen bok. Han är glad och tittar in i 
kameran. 

Männen är omkring 30-årsåldern. De ser ut att 
sitta i en kontorsmiljö. Mannen som sitter med 
datorn låter sig inte avbrytas i det han gör då 
bilden tas, medan den andra mannen tittar upp i 
kameran. Båda männen har till synes en utom-
nordisk etnisk bakgrund. 

Bild 18.

En bild på tre män som står vid ett bord. De är 
alla glada och har blicken mot en laptop-skärm 
som mannen i mitten håller i. Bilden är tagen 
rakt framifrån. 

De tre männen är omkring 30-årsåldern. Ingen 
av de tre männen låter sig avbrytas av att bilden 
tas. På bordet framför dem inns tre, vad som 
liknar, radiostyrda bilar. Männen har till synes 
en utomnordisk etnisk bakgrund. 
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Bild 19. 
En bild tagen på två kvinnor, i ett perspektiv 
rakt framifrån. Den ena kvinnan står lutad 
framåt på ett ben och håller sina armar utåt 
från kroppen. Kvinnan som står bredvid håller 
henne i ena armen. Ingen av kvinnorna tittar in i 
kameran. 

De två kvinnorna bedöms vara i medelåldern. 
En av kvinnorna står i en balansövning och den 
andra kvinnan ser ut att hjälpa henne för att inte 
ramla, de interagerar således med varandra. Båda 
kvinnorna har till synes en nordisk etnicitet.

Bild 20. 

En bild på en man, tagen i ett perspektiv rakt 
framifrån. Han är klädd i en röd hatt, kavaj och 
luga. Mannen tittar in i kameran med upp-
spärrade ögon och en gapande mun. Han är röd 
och kinerna . Händerna håller han framför sig 
och så att tumme möter pekinger. 

Mannen bedöms inte vara en individ som ska 
skildra kommunens medborgare, utan snarare 
verka som bildexempel för evenemang i 
kommunen då hans kläder och smink är av en 
teatralisk karaktär. Mannen har till synes en 
nordisk etnicitet.
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6.1.1 Sammanställning av bildmaterial 
Nedan följer två figurer. Figur 5 visar en räkning av vilka som inkluderas i respektive bild med 
diskrimineringsgrunderna som utgångspunkt, samt hur de skildras i bemärkelsen aktiv eller passiv. Figur 6 visar 
en överskådlig sammanställning för det totala antalet individer inom varje underkategori av 
diskrimineringsgrunderna. Även här räknas det totala antalet individer som skildras aktiva respektive passiva.  

Följande förkortningar används i figurerna: 
- m: man 
- k: kvinna 
- u.n.: (till synes) utomnordisk
- n: (till synes) nordisk 
- A: aktiv 
- P: passiv 

 Figur 5: En räkning utifrån de diskrimineringsgrunder som skildras i Botkyrkas bildmaterial. 
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Figur 6: En sammanställning utifrån Figur 5 ovan. 

6.2 Könsrepresentation och genus i bild 
I detta avsnitt analyseras bilderna dels genom en räkning av antalet kvinnor respektive män som får synas, för 
att svara på frågan: vilka kön får synas?, för att sedan gå vidare till att svara på frågan: hur får könen synas? Hur 
könen får synas i bild analyseras utifrån begreppen genus, stereotyper och normer. Avsnittet ställer även 
bildmaterialet i relation till kommunens teoretiska riktlinjer.  

6.2.1 Kontroll av antalet kvinnor och män 
Att kontrollera antalet kvinnor och män är en effektiv första åtgärd att vidta för att nå en jämställd 
kommunikation (2.3). Inför varje stor produktion av ett kommunikationsmaterial som Botkyrka gör, görs en 
kontroll av bland annat könsrepresentation (5.2.4). I den sammanställning som Botkyrka gjort i samband med 
selektionen av årsredovisningens bilder har Holmfred gjort en kontroll av antalet kvinnor respektive män och 
samtidigt sammanställt individerna utifrån ålder och etnicitet.  

När en räkning görs i årsredovisningens bilder återfinns 22 kvinnor respektive 21 män, vilket är ett nästintill 
jämställt resultat och befinner sig därmed över statistiska centralbyråns minimum-balans, 40 % - 60 %, för vad 
som räknas som jämställt (2.3). Värt att nämna är att fem av kvinnorna är skildrade i oskärpa och/ eller i 
bakgrunden av en bild, i jämförelse med två av männen. En märkbar majoritet av kvinnor skildras således inte, 
vilket är önskvärt för att tydligt ifrågasätta samhällets manliga norm (2.2.6.1) och bryta bilden av kvinnan som 
“det avvikande” (2.2.3).  

6.2.2 Hur kvinnor och män skildras 
När frågan vilka kön får synas? har besvarats, ska materialet vidare granskas utifrån frågan hur får könen synas? 
Detta innebär att granska bilderna ur ett genusperspektiv för att ta ställning till hur könen porträtteras,  
om skildringarna befäster samhällets normerande föreställningar och maktrelationer inom och mellan könen, 
eller om de ifrågasätter dem (2.2.5). En sådan granskning innefattar punkt 4, 5 och 6 i Gunnarssons (2016) 
checklista för att skapa inkludering i bild (2.3).  
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I Botkyrkas manual för bildspråk finns ett fokus på jämställdhet vad gäller kön, vikten av att granska hur och i 
vilka miljöer kvinnor och män porträtteras och maktförhållanden som uppstår. Vidare har de en uttalad vilja om 
att utmana könsstereotyper och ifrågasätta existerande normer (5.2.3). För att analysera om detta efterföljs i 
bildmaterialet kan en granskning göras för hur femininitet respektive maskulinitet skildras utifrån de element 
och visuella uttryck som bilderna består av (2.2.6). De tecken för kvinnligt respektive manligt som riskerar att 
befästa normer och stereotyper, nämnda under 2.2.6.1 Genus i bild är de som ligger till grund för analysen i 
detta avsnitt. Dessa innefattar hur individerna i bild presenteras, arrangeras i förhållande till varandra och till 
betraktaren, det vill säga kamerans perspektiv, samt deras visuella uttryck såsom gester, minspel och blickar 
(2.2.6.1).  

6.2.2.1 Bildkomposition 
Botkyrkas manual belyser bildkomposition som en viktigt aspekt för att upprätthålla jämställdhet mellan könen. 
Definitionen av bildkomposition är enligt Botkyrkas riktlinjer den vinkel som bilden är tagen ur (5.2.3), det vill 
säga perspektivet mellan individerna i bild och betraktaren av den  (2.2.6), samt vem som skildras i förgrund 
respektive bakgrund (5.2.3). I den konnotativa tolkningen har perspektivet angetts för varje bild (6.1) vilken 
visar att bilderna i 13 av 20 fall är tagna rakt framifrån. En sådan vinkel inger ett neutralt perspektiv (2.2.6.1). 3 
av 20 bilder är tagna i ett perspektivet underifrån som signalerar makt åt den som skildras (2.2.6.1), och ges till 
fler kvinnor än män i bildmaterialet. Bild 13 är den enda bilder som är tagen rakt ovanifrån, men då personerna 
också ligger ned skapas ingen förminskning av dem genom kamerans vinkel (2.2.6.1). Vad gäller bilddjup är det 
bildrummets storlekskontraster som gör att element i förgrunden dominerar över mindre element i bakgrunden, 
samtidigt som skarpa element får mer fokus än de oskarpa (2.1). Botkyrkas bilder skildrar individer i en oskarp 
bakgrund i tre fall, men varken bilddjup eller oskärpa skapar en ojämlikhet mellan könen som porträtteras i 
förgrund respektive bakgrund. Ett exempel är Bild 9 där två ungdomar är i förgrunden och två är i en oskarp 
bakgrund. Fördelningen av män och kvinnor i skärpa och förgrund respektive oskärpa och bakgrund är således 
jämlik.  

6.2.2.2 Aktiva subjekt eller passiva objekt 
Botkyrkas grafiska manual diskuterar ifrågasättandet av normer och använder exemplet om normen av smala, 
graciösa och passiva kvinnor respektive starka, muskulösa och aktiva män (5.2.3). Dessa normer beskrivs även i 
avsnitt 2.2.6.1 Genus i bild och bedöms som stereotypa skildringar som befäster samhällets könsroller. I den 
yttersta kolumnen av Figur 5 finns en sammanställning för aktivitet respektive passivitet i Botkyrkas bilder för 
att göra en jämförelse med de kön som porträtteras. Detta görs för att analysera om könsrollerna är konstruerade 
som objekt eller subjekt genom poser eller interaktion med andra i bilden (2.2.6.1). Figur 6 visar att Botkyrkas 
bilder skildrar en majoritet av aktiva individer, totalt är 31 individer aktiva och 12 individer passiva. De som är 
aktiva är näst intill lika delar kvinnor som män, 17/22 kvinnor respektive 14/21 män.  

Aktivitet och interaktion skildras i exempelvis Bild 6, 8, 14, 18 och 19. I Bild 6 leker pojkarna tillsammans, 
även om pojken i mitten tittar tydligt in i kameran uppfattas det som en ögonblicksbild. I Bild 8 är aktiviteten 
ännu tydligare. Alla fyra ungdomar är i rörelse mot bollen i luften, ingen av dem möter betraktaren med blicken 
eller verkar vara medvetna om att bilden tas. Samma känsla ger Bild 14, 18 och 19. De två äldre kvinnorna 
skrattar och är i full färd med att åka i vagnarna och de tre männen i Bild 18 har alla blicken på datorn för att 
styra bilarna som står på bordet framför dem. Vidare skildras också kvinnorna i Bild 19 i aktiv interaktion. Även 
då endast en individ skildras finns aktivitet som exempelvis i Bild 4, 12, 15 och 16. I Bild 4 sprayar kvinnan på 
pappret i stunden då bilden tas, hon avslutar inte sin aktivitet för att posera eller titta in i kameran. Detsamma 
gäller för Bild 15 där flickan inte avbryter matlagningen eller släpper sina köksredskap för att posera, samt för 
Bild 16 där kvinnan som åker linbana inte möter betraktaren med sin blick. Bild 12 är ett liknande exempel, men 
med något mindre aktivitet. Den unga kvinnan håller i spaden och är fotograferad i den relevanta miljön, vilket 
gör henne aktiv i bild. Dock avbryts hon något i sin aktivitet för att blicka in i kameran, vilket gör henne mindre 
aktiv än individerna i övriga exempel. De nämnda exemplen skildrar alla individer som agerande subjekt. De 
individer som inte har släppt sin uppmärksamhet på det de gör är de som främst konnoterar känslan av en 
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ögonblicksbild och som inger mest aktivitet. Om kvinnan i Bild 12 hade fått använda spaden för att gräva när 
bilden togs hade hennes agerande och kunskap i bild förstärkts ytterligare.  
 
Exempel på bilder som bedömts porträttera passiva individer är Bild 5, 9 och 13. Bild 5 är en närbild på en 
kvinna i hijab som ler och har blicken på något utanför bild. Detta är ett exempel på en kvinna som endast “är”, 
hon är ensam på bild och interagerar således inte med någon som betraktaren kan se. Hon gör inget aktivt eller 
skildras i en miljö som skapar en ytterligare kontext. Därav blir hon passiv i sammanhanget, samtidigt som hon 
blir ett estetiskt objekt för “the male gaze” och fri för betraktaren att beskåda (2.2.6.1).  
Bild 9 har bedömts som delvis aktiv för individerna i bakgrunden som sopsorterar, delvis passiv för individerna 
i förgrunden som tittar in i kameran. Passiviteten förstärks genom att individerna till synes poserar framför 
kameran samtidigt som ingen interaktion sker mellan dem. Vidare befästs passiviteten ytterligare på grund av 
den aktivitet som sker i bakgrunden. Varför deltar inte de i sopsorteringen?  
Bild 13 är en närbild tagen ovanifrån på tre individer som ligger ned. Det är till synes en i hög grad konstruerad 
bild då kontexten inte inger någon särskild anledning till att individerna ligger på marken. Alla tre ler stort och 
en av de två kvinnorna möter även betraktaren med blicken. Individerna är således passiva subjekt, för 
betraktaren att beskåda (2.2.6.1). 
 
6.2.2.3 Könskodade aktiviteter 
I Botkyrkas manual finns förslag på att vända på framställningen av könsrollerna i olika yrkesroller, med syfte 
att utmana stereotypa skildringar (5.2.3). Detta innebär att lyfta minoriteter i sin bransch, vilket är vad 
Gunnarsson (2016) anger som en av utgångspunkterna i bildanalysen för att skapa inkluderande material (2.3). 
Detta görs i ett bildexempel i manualen (Figur 4, 5.2.3) där den stereotypa mansrollen ersätts med en kvinna 
som står med armarna i kors, klädd i arbetskläder framför en traktor. En stereotypt könskodad yrkesroll utmanas 
dock inte i årsredovisningen, men däremot utmanas en könskodad sport med samma princip i Bild 11. Där 
skildras två kvinnor som utövar en kampsport. Kampsporter kan i en konnotativ analys kodas som främst 
manliga och genom att Botkyrka låter två kvinnor representera en sådan sport utmanas denna stereotyp.  
 
6.3 Diskrimineringsgrunder 
Kön är en av flera kategorier att arbeta med för att uppnå jämställdhet, men för att ta hänsyn till hela 
perspektivet krävs det att Botkyrka granskar bildmaterialet ur ytterligare synvinklar (2.2.1). Att kontrollera 
bredden utifrån diskrimineringsgrunderna är ett av stegen som Gunnarsson (2016) uppmanar till för att 
producera inkluderande bilder (2.3). Det är detta steg som leder kommunen vidare från att arbeta med 
jämställdhet och interkulturalitet, till att arbeta inkluderande på ett bredare plan.  
 
Botkyrkas manual för bildspråk uttrycker att bilder från kommunen ska skildra individer med olika kön, åldrar, 
etniciteter, sexualiteter, könsöverskridande identiteter, religiösa uttryck, funktionsförmågor och yrkesgrupper, 
samt att de ska skildras i interaktion med varandra (5.2.3). Här nämns således alla sju diskrimineringsgrunder 
(2.2.1), samt “yrkesgrupper” som en ytterligare kategori. I vilka sammanhang grunderna bör inkluderas i 
kommunikationsmaterial kan bero på budskap och målgrupp, enligt Lindström (4.2.2.3). Material som ska nå ut 
till den breda målgruppen, alla kommunens medborgare i Botkyrkas fall, bör således inkludera alla 
diskrimineringsgrunder. I sådant fall går grunderna inte att rangordna. Samtidigt måste kommunikation alltid 
bygga på en miniminivå där den inte direkt exkluderar eller skildrar en grupp felaktigt (4.2.2.3). 
 
Bildmanualens riktlinjer nämner alla diskrimineringsgrunder som viktiga att utgå från i den externa 
bildkommunikationen. Dock är det i vidare text- och bildexempel främst fokus på kön och etnicitet, vilket 
stämmer överens med hur flera andra kommuner i Sverige prioriterar (4.1.1). Enligt Lindström är kön och 
etnicitet de grunder som har börjat bli en del av ett rutinmässigt arbete i svenska kommuner, då det generellt sett 
finns mest kunskap kring hur dessa frågor ska hanteras. Samtidigt inkluderar kön och etnicitet majoriteten av 
medborgarna (4.2.2.3), vilket kan vara en ytterligare anledning till varför dessa är i fokus när en kommun vill nå 
ut till den breda målgruppen och vidare anledning till att mindre kraft läggs på samhällets minoritetsgrupper 
(4.2.2.3). Vad gäller kontrollen som görs när bilder väljs ut och kontrolleras inför en produktion förklarar 
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Holmfred att det görs en granskning av helheten och balansen mellan bilderna så att “inget är mer prioriterat än 
något annat” (5.2.4). När detta ställs i relation till den sammanställning som Holmfred gör av vilka som 
inkluderas i bilderna, se Bilaga 7, samt det färdiga bildmaterialet i kommunens årsredovisning, är det tydligt att 
grunderna kön och etnicitet får ett fortsatt fokus. 
I kapitel 6.2 Könsrepresentation och genus i bild ovan har inkludering av kön analyserats och nedan följer en 
analys av huruvida övriga grunder inkluderas och dess rådande normer ifrågasätts.  
 
6.3.1 Ålder 
I Figur 6 går att avläsa antalet individer i ålderskategorierna barn, unga, vuxna och äldre. Antalet barn, unga och 
vuxna är relativt jämställt; 13 barn, respektive 14 unga och 14 vuxna. Om antalet barn och unga slås samman 
och ställs i relation med det totala antalet individer i bildmaterialet, 43, motsvarar det en procentsats på 63 %. 
Denna siffra är betydligt högre än verklighetens 24 % av unga under 18 år i kommunen (5.2). Huruvida 
individerna uppfattas som barn eller unga, unga eller vuxna beror dock på betraktaren och siffrorna kan således 
se annorlunda ut utifrån en annan betraktares bedömning, men tydligt är att materialet skildrar en majoritet av 
barn och unga. En markant skillnad mot ovanstående siffror är antalet äldre, som är endast två av totalt 43 
individer. 2 av 43 motsvarar en procentsats på 5 % vilket är långt under verklighetens andel äldre i kommunen 
som är 14 % (5.2).  
 
6.3.2 Etnicitet 
Botkyrkas riktlinjer innefattar värdering av att spegla den mångkulturalitet som finns i kommunen och en bild 
av att människor med olika bakgrunder interagerar med varandra (5.2.3). Figur 6 visar antalet individer som kan 
anses vara av utomnordisk respektive nordisk etnicitet. I en konnotativ tolkning av forskaren är till synes 17 
individer av utomnordisk etnicitet, respektive 18 av nordisk. Om dessa siffror jämförs med den 
minimum-balansen 40%- 60% för vad som räknas som jämställt för kön (2.3) kan det konstateras att bilderna 
kan bedömas som jämställda även vad gäller etnicitet.  
 
6.3.3 Religion 
Religion eller annan trosuppfattning är den diskrimineringsgrund som upplevs vara en av de lägst prioriterade 
eller eventuellt svåraste att arbeta med inom svenska kommuner (Figur 3, 4.1). Det finns dock två relevanta 
bilder i Botkyrkas material där individer inom denna grund har inkluderats, vilka är Bild 5 och Bild 9. Bild 5 
skildrar en kvinna i hijab och Bild 9 skildrar en man i turban. Båda dessa huvudbonader kan i en konnotation av 
bilderna indikera att individerna som bär dem tillhör en annan religion än kristendomen. Genom dessa bilder 
ifrågasätter Botkyrka därmed normen om religion i Sverige (2.2.3).  
 
6.3.4 Funktionsnedsättning 
För funktionsnedsättning går det i bilderna endast att bedöma de som är synliga. Bild 7 och Bild 9 skildrar 
individer med funktionsnedsättning, där båda männen som skildras sitter i rullstol. Mannen i Bild 7 är aktiv då 
han dansar på konsert, men att han är vänd med ryggen mot scen gör att han exkluderas från den stora gruppen, 
publiken, i bild. Mannen i Bild 9 är passiv och poserar framför kameran. Precis som kvinnan bakom honom är 
han inte aktiv i sopsorteringen som sker i bakgrunden. Botkyrka skildrar således individer med 
funktionsnedsättning, men till viss del i ett utanförskap i bilderna. Utanförskap och passivitet för individer med 
funktionsnedsättning kan upplevas som stereotypa skildringar, då det går att jämföra med den stereotypa bilden 
av personer med funktionsnedsättning som “offer” i sammanhanget (2.2.4). 
 
6.3.5 Interaktion mellan individer utifrån diskrimineringsgrunderna 
Botkyrka uppger i manualen för bildspråk att deras bilder ska spegla en interkulturalitet och skildra interaktion 
mellan individer från olika grupper och med olikheter utifrån diskrimineringsgrunderna (5.2.3). I 
sammanställningen, se Figur 5, går att avläsa att kvinnor och män interagerar med varandra på bilderna. Bild 2, 
8, 9, 10 och 13 är de som skildrar båda kön i samma bild, vilket är 5/20 bilder. I Bild 2 och 13 är individerna 
dock passiva. I Bild 8, 9 och 10 skildras däremot individerna i aktiv interaktion med varandra. Individerna i 
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dessa bilder är antingen ungdomar eller barn och det finns således ingen bild då vuxna män och kvinnor 
interagerar med varandra. Individer i olika åldrar interagerar inte i något fall och återges aldrig tillsammans på 
bild. Undantagsfall är familjen i Bild 2 där kvinnan håller ett barn i famnen, men utan vidare interaktion. 
Individer som kan tolkas tillhöra olika religioner skildras tillsammans i ett fall, Bild 9. Dock sker ingen 
interaktion mellan individerna. Bilder som skildrar individer med till synes utomnordisk såväl som nordisk 
etnicitet i interaktion med varandra är Bild 1, 9, 10 och 13. Dock är individerna förhållandevis passiva i Bild 1, 
9 och 13, medan barnen i bild 10 är aktiva. I de två bilder där en individ med funktionsnedsättning skildras är 
det tillsammans med individer utan funktionsnedsättning. I Bild 7 är dock individen frånvänd både scen och 
resterande publik, vilket leder till att han inte upplevs vara en del av resten av gruppen. I Bild 9 uppstår inte 
heller någon interaktion mellan individerna.  
 
Sammanfattningsvis skildras olika grupper, med olikheter utifrån diskrimineringsgrunderna tillsammans i drygt 
hälften av bilderna, 12/20. Dock är det endast i fyra av dessa som en aktiv interaktion sker dem emellan. 
 
6.4 Det intersektionella perspektivet  
För att få en helhetsbild av jämställdhet i en inkluderande analys av Botkyrkas bildmaterial krävs addering av 
det intersektionella perspektivet (2.2.2). Detta bekräftas av Lindström som menar att jämställdhet och 
normkritik ska kompletteras med intersektionalitet för att analysera hur olika aspekter samverkar med varandra 
(4.2.3.1). Detta bekräftas i Lykkes (2005) och Crenshaws (2016) exempel om att granska samverkan mellan 
diskrimineringsgrunder för att synliggöra och inkludera fler människor som annars riskerar att förbises när de 
granskas var för sig. På så vis kan också de maktförhållanden som bilderna bär budskap om kontrolleras (2.2.2). 
Botkyrka kan således inte endast ha i åtanke att skildra individer utifrån enskilda diskrimineringsgrunder, utan 
även då de i korsningar formar nya minoritetsgrupper i samhället.  
 
Botkyrkas teoretiska riktlinjer innefattar inte uttryckligen ett intersektionellt perspektiv. Däremot applicerar 
kommunen delvis ett intersektionellt perspektiv i den sammanställning som Holmfred gör när bilderna 
kontrolleras, vad gäller kombinationen av kön och ålder. Kön anges dels utifrån kategorierna män och kvinnor 
(vuxna) och dels utifrån pojkar och flickor (barn), vilket synliggör hur kön och ålder delvis samverkar. Bilderna 
kontrolleras inte utifrån andra kombinationer, som exempelvis en samverkan av kön och etnicitet, etnicitet och 
funktionsnedsättning eller kön och sexuell läggning, vilket skulle kunna möjliggöra att fler minoriteter kan 
inkluderas (2.2.2).  
Nedan görs en sammanställning av hur kön och etnicitet samverkar i bildmaterialet. Dessa anses som viktigast 
att kontrollera då det är de diskrimineringsgrunder som Botkyrka har främst fokus på.  
 

 
Figur 7:  Samverkan mellan kön och etnicitet i bild. 
 
Figur 7 visar att bilderna skildrar få kvinnor med till synes utomnordisk etnicitet i jämförelse med både män 
med till synes utomnordisk etnicitet, samt kvinnor med till synes nordisk etnicitet. I båda fallen motsvarar 
antalet kvinnor med utomnordisk etnicitet knappt en tredjedel av antalet män i samma kategori eller antalet 
nordiska kvinnor. Detta kan verka som exempel på hur det intersektionella perspektivet kan synliggöra 
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ytterligare minoritetsgrupper och på så vis konstatera att kvinnor med till synes utomnordisk etnicitet är 
underrepresenterade i sammanhanget. När dessa siffror jämförs med definitionen för jämställdhet (2.3) kan det 
fastställas att det inte uppstår jämställdhet i något av fallen. Denna intersektionella granskning kan utvecklas 
ytterligare genom att exempelvis addera ålder som diskrimineringsgrund till ovan sammanställning. En sådan 
granskning skulle synliggöra inom vilka ålderskategorier individerna återfinns och huruvida en viss 
ålderskategori är underrepresenterad en annan för exempelvis utomnordiska kvinnor. 
 
Ett exempel som i Botkyrkas bildmaterial som synliggör en annan samverkan av diskrimineringsgrunder är Bild 
9, där mannen i förgrunden i den konnotativa analysen har beskrivits vara av till synes utomnordisk etnicitet 
såväl som en individ som uppfattas ha en funktionsvariation, samt att han bär en huvudbonad som i kulturell 
kodning konnoterar tillhörighet till annan religion än kristendomen. Bilden inkluderar således grunder såsom 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Mannen blir exempel på hur en 
kombination av flera minoriteter kan samverka och tillsammans utgöra en ytterligare minoritetsgrupp i 
samhället (2.2.2). Det intersektionella perspektivet kan på så vis användas för att inkludera flera grunder och 
vidare ifrågasätta flera normer på samma gång.  
 
6.5 Normkritik 
Botkyrka uttrycker i sin manual för bildspråk att bilder från kommunen ska ifrågasätta normer och de 
maktförhållande de skapar utifrån diskrimineringsgrunderna. Trots att alla diskrimineringsgrunder nämns i 
sammanhanget är det dock främst ett fokus på normer vad gäller könsmaktordningen och även på normen om 
etnicitet och vithetsnormen i de beskrivande riktlinjerna och dess exempel (5.2.3). Manualen nämner dock inte 
dessa normer uttryckligen. I en granskning av bildmaterialet kan det utifrån tidigare reflektioner i analysen 
konstateras att det förutom normer som ifrågasätter könsmaktsordningen, etnicitet och hudfärg även ifrågasätter 
funktionsnormen och normen om religion eller annan trosuppfattning och till viss del åldersnormen. Cisnormen 
och heteronormen ifrågasätts inte. De normer som ifrågasätts av Botkyrka är alla sådana som begränsar de 
människor som inte uppfyller dem (2.2.3). Genom att Botkyrka ifrågasätter normerna kan de således förändra 
rådande maktförhållanden mellan individer i kommunen och förändra förhållandet mellan “vi” och “dem” 
(2.2.3). Vidare betyder detta att Botkyrka delvis har ett normkritiskt perspektiv i sitt arbete (2.2.3).  
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7. RESULTATDISKUSSION 
Årsredovisningen är ett kommunikationsmaterial som Botkyrka vill ska nå ut till samtliga medborgare och som 
ska spegla en representativ bild av kommunen. Därför bör Botkyrka ta hänsyn till samtliga diskriminerings- 
grunder i produktionen av bildmaterialet.  

Botkyrkas manual för bildspråk har främst ett fokus på att bryta samhällets föreställningar och förväntningar vad 
gäller kön och etnicitet, vilket till stor del upprätthålls i bildmaterialet. Antalet kvinnor och män i bild är i stort 
sett jämställt, men förhållandet ifrågasätter inte tydligt könsmaktsordningen. Vad gäller genusstereotypa 
skildringar återfinns bilder som både befäster och ifrågasätter dem. Bild 11, med två kvinnor som utövar 
kampsport, kan verka som exempel på riktning för fortsatt skildring av den aktiva kvinnan, porträtterad i 
relevant miljö och hennes kunskap i fokus. Vidare är denna bild ett bra exempel på en skildring som ifrågasätter 
den könsstereotyp om hur kvinnan ska vara och visar att kampsport även är för kvinnor. Dock kan Bild 5 verka 
som exempel på hur kommunen inte bör skildra kvinnan, då hon som glad och passiv, fri för beskådning 
befäster normen om fokus på estetisk yta. Skildringen av män är bättre, då de får synas som glada, vänliga 
individer och möter kameran med blicken, vilket bryter normen om mannen som allvarsam och hård. Bild 17 
och 18 kan verka som exempel på detta. Vidare vad gäller aktivitet och passivitet skildras majoriteten av 
individerna i bild som aktiva, och det både kvinnor och män. Kommunen har ett flertal ögonblicksbilder där 
individerna i bild inte avbryts i sin aktivitet för att titta in i kameran. Exempel är Bild 4, 6, 14, 15 och 19, där 
individerna skildras med fokus på aktivitet, kunskap och styrka. Dessa kan verka som exempel på hur 
kommunen bör arbeta för att skildra aktiva individer i Botkyrka. Det finns dock möjlighet att förbättra flera 
bilder. Det handlar främst om att inte avbryta individerna i sin aktivitet när bilden tas (Bild 12), att låta dem 
posera på ett irrelevant sätt (Bild 13) eller i en miljö som inte inger ytterligare kontext (Bild 5). Tydliga riktlinjer 
om detta saknas i kommunens manual för bildspråk. Däremot innehåller manualen tydliga riktlinjer för 
bildkomposition, vilka även upprätthålls i bildmaterialet. De flesta bilderna innehar ett neutralt perspektiv eller 
ett perspektiv som inger makt åt både kvinnor och män i bild. Inga individer förminskas genom ett perspektiv 
ovanifrån där betraktaren sätts i maktposition.  
 
Vad gäller individer med olika etnisk bakgrund skildrar bilderna jämställdhet mellan individer med till synes 
utomnordisk etnicitet i förhållande till individer med till synes nordisk etnicitet, vilket bedöms vara en 
representativ bild av Botkyrka som mångkulturell kommun. Detta visar även att bildmaterialet utmanar 
vithetsnormen. Även om inte manualen mer än nämner ytterligare diskrimineringsgrunder och helt utesluter 
problematisering av tillhörande normer, inkluderas och ifrågasätts flera i bildmaterialet. Vad gäller ålder skildras 
människor i olika åldrar, dock inte i enlighet med verkligheten. Detta skulle kunna vara ett exempel på hur 
Botkyrka valt bilder utifrån hur de vill uppfattas snarare än hur verkligheten ser ut; exempelvis att de vill lägga 
fokus på barn och unga i kommunen. Andelen äldre är dock långt under verklighetens procentenhet och bör ses 
över för att tydligare ifrågasätta åldersnormen. Genom materialet inkluderas även minoriteter utifrån religion 
eller annan trosuppfattning, samt funktionsnedsättning. På så sätt utmanas dessa normer också. Vad gäller 
skildring av individer med en funktionsnedsättning frångås dock inte den stereotypa bilden tydligt. Det kan 
verka som exempel på varför kommunen bör problematisera normer och stereotypa skildringar ytterligare, i 
både riktlinjer såväl som bildexempel i manualen.  
Genom ovan diskussion kan det konstateras att de grupper i samhället som exkluderas i Botkyrkas bildmaterial 
är minoriteter utifrån könsöverskridande identitet och uttryck, och sexuell läggning. Därför ifrågasätts inte 
cisnormen eller heteronormen, vilket hade kunnat göras genom att inkludera exempelvis hbtq-personer i 
bildmaterialet.  
 
Förutom jämställdhet uttrycker Botkyrkas manual för bildspråk vikten av att skildra interkulturalitet och 
skildring av interaktion mellan olika individer och grupper med exempelvis hudfärg, sexualitet och religiöst 
uttryck som utgångspunkter. Materialet återspeglar detta till viss del. Individer med olika kön, etnicitet, religiösa 
uttryck och funktionsnedsättning úppträder tillsammans på bilderna. Dock saknas bilder på vuxna och äldre med 
olika kön i samma bild. Individer i olika åldrar tillsammans i bild saknas också. Vidare bör denna aspekt 
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granskas i relation till aktivitet och passivitet för att kontrollera interaktionen. Är individerna passiva sker ingen 
interaktion mellan dem, vilket var fallet i majoriteten av bilderna. Interaktion mellan individer utifrån 
könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning, skildras inte, trots att detta är ett exempel i 
manualen.  
 
Något som inte nämns i Botkyrkas manual är det intersektionella perspektivet. Detta bedöms vara ett effektivt 
verktyg för att kontrollera och synliggöra ytterligare minoritetsgrupper i samhället. I en granskning av hur kön 
och etnicitet samverkar i bildmaterialet upptäcks det exempelvis att kvinnor med till synes utomnordisk etnicitet 
är en underrepresenterad grupp, vilket skulle kunna motverkas om ett sådant perspektiv adderas till manualens 
riktlinjer.  
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8. SLUTSATS 
Kommunens manual för bildspråk innehåller flera viktiga riktlinjer vad gäller att bedriva en inkluderande extern 
bildkommunikation. Det kan dock konstateras att det finns ett glapp mellan kommunens riktlinjer och det 
externa bildmaterialet, där en del aspekter behandlas tydligare i teorin än vad de skildras i praktiken - och 
tvärtom.  
 
Riktlinjerna berör normer, stereotyper, genus och samtliga diskrimineringsgrunder, men med särskilt fokus på 
kön och etnicitet. Detta speglas i bildmaterialet, som skildrar en jämställdhet mellan könen såväl som mellan 
individer med till synes utomnordisk och nordisk etnicitet. Vad gäller könsstereotypa skildringar efterlevs 
riktlinjerna för bildkomposition, dock bör aktiva respektive passiva individer i bild ses över ytterligare. 
Förutom normer om kön och etnicitet ifrågasätter bildmaterialet även normer om religion, funktion och till viss 
del ålder. Exkludering görs dock av hbtq-personer, utifrån diskrimineringsgrunderna könsöverskridande 
identitet och uttryck, samt sexuell läggning. Således ifrågasätts inte cisnormen eller heteronormen.  
 
Riktlinjerna i manualen saknar en ytterligare problematisering och exemplifiering av normer utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. Riktlinjer som diskuterar aktivitet respektive passivitet i förhållande till 
genusstereotyper återfinns för illustrationer i den grafiska profilen, men inte i manualen för bildspråk. Vidare 
saknas även det interkulturella perspektivet i förhållande till aktivitet och passivitet i bild, vilket krävs för att 
upprätthålla manualens befintliga riktlinjer om interkulturalitet, samt ett förhållningssätt till intersektionalitet.  
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9. DISKUSSION 
I detta avsnitt görs en diskussion av samtliga avsnitt från studien. Diskussionen tar upp olika val som gjorts 
längs studiens genomförande och olika aspekter som haft konsekvenser för studien i stort.  
 
9.1 Teoretisk ram 
Inkludering som begrepp är förhållandevis nytt och krävde nedbrytning i delar för att finna teoretisk grund. 
Definitionen av inkludering och vilka begrepp som skulle undersökas valdes med inspiration från Tomas 
Gunnarsson och Gävle kommuns handbok, med ett tillägg av ett ytterligare perspektiv, intersektionalitet, då det 
bedömdes höra tätt samman med övriga begrepp.  
 
Källor som har använts från studentlitteratur är granskade och bedöms som tillräckligt rekorderliga för att 
användas i ett akademiskt sammanhang. Samtliga författare är forskare eller har en längre bakgrund som 
yrkesverksam inom området i fråga. Även källorna för elektroniska resurser har granskats noggrant där 
förstahandskällor med fokus på ämnet i fråga valdes för alla fall. Undantaget är en källhänvisning till Wikipedia, 
men denna kontrollerades mot kommunens definition och då dessa styrker varandra bedömdes källan som 
pålitlig.  
 
9.2 Kvalitativa intervjumetoder 
Kvalitativa intervjuer kräver vidare tolkning av forskaren och det finns därmed en risk för att information 
misstolkas. För att undvika detta användes inspelningen av intervjuerna som ett hjälpmedel, som gav möjlighet 
att lyssna på och kontrollera intervjusvaren flera gånger. Vidare fick respondenterna läsa igenom de 
sammanfattningar som gjorts av respektive intervju för att kontrollera att forskarens tolkning var korrekt.  
Då båda intervjuerna gjordes i syfte för forskaren att använda sig av respondenternas kunskaper var den 
kvalitativa metoden värdefull, där öppna frågor tillät respondenterna att prata och förklara fritt, och följdfrågor 
användes för att förtydliga och driva till uttömmande svar. Detta hade inte varit möjligt om en kvantitativ 
metodansats hade använts i studien.  
 
Intervjun med sakkunnig person gjordes tidigt i studien och innan intervjun med kommunen, i syfte att ge 
insikter om begreppens samverkan samt dess applicering i en kommuns kommunikationsarbete. Detta för att 
bygga en grund inför nästkommande intervju i fallstudien. Insikterna ledde således till modifiering av de frågor 
som förberetts inför intervjun med kommunen. Ur ett annat perspektiv kan det diskuteras om intervjun hade 
kunnat ge andra insikter om den hade genomförts efter intervjun i fallstudien. Den hade då kunnat anpassas för 
det specifika fallet och på så vis möjliggjort en minskning av mängden irrelevant data. En annan möjlighet hade 
varit att göra en återkoppling för att utnyttja respondentens kunskaper både på ett generellt plan i studien, samt 
specifikt för fallstudien. Vidare hade ytterligare intervjuer kunnat genomföras för att jämföra svar från flera 
personer med olika erfarenheter, detta bedömdes dock vara för tidskrävande att genomföra. Samtidigt ansågs 
den enskilda intervjun vara ett tillräckligt värdefullt och trovärdigt komplement till den teoretiska ramen, som 
kunde användas stärka studiens resonemang, då respondenten har praktisk erfarenhet inom studiens ämne.  
Intervjun med en respondent från Botkyrka kan ur ett perspektiv ses som onödig då den inte krävdes för att 
varken granska kommunens manual för bildspråk eller bildmaterialet. Dock användes intervjun i syfte för 
forskaren att få en bättre förståelse för kommunens arbete inför vidare tolkning, samt för att ställa respondentens 
uttalanden i relation till kommunens riktlinjer. Då dessa bekräftar varandra på många plan anses även denna 
intervju bringa ytterligare kredibilitet till studien.  
 
9.3 Empiri 
Förstudien gav en inblick i hur svenska kommuner arbetar med frågan idag. Att den påvisar att inkludering är ett 
ämne som kommunerna arbetar med men ännu har problem kring, indikerar att studien är högaktuell. Det hade 
varit önskvärt att få svar från fler kommuner, då det eventuellt hade kunnat stärka denna indikation ytterligare.  
Vidare hade förstudien kunnat utnyttjas mer effektivt för studien genom att verka som metod för att hitta en 
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kommun att intervjua och verka som fall. På så vis hade processen förenklats och mer tid kunnat läggas på andra 
delar av studien. Samtidigt hade en inblick i kommunen varit önskvärt tidigare i processen för att bättre kunna 
anpassa teoretisk ram samt ytterligare datainsamling mer målmedvetet. 
 
9.4 Fallstudie 
Då syfte och forskningsfrågor modifierades under studiens genomförande ställdes frågor under intervjun som i 
ett senare skede inte längre bedömdes som relevanta och som därför tagits bort. Trots det har intervjun, likt den 
föregående, tjänat sitt syfte att utveckla förståelsen för forskaren genom studien även om inte all data har krävts 
för att besvara syftet. Det är samtidigt tack vare det som syftet kunde modifieras mot sin slutliga riktning, med 
anpassning till ett resultat som även kan göra nytta för kommunen.  
 
9.5 Analys 
Vad gäller tematisering av data inför analysen var det tydligt att se mönster i datan utan att göra en 
sammanställning av teman i en tabell. Detta då endast en intervju gjordes i fallstudien. Intervjusvaren 
tematiserades direkt med kommunens teoretiska riktlinjer genom en granskning av manualen och vidare i en 
jämförelse med bildmaterialet vilket låg till grund för analysen. Anledningen till att en tematisering inte gjordes 
mellan intervju 1 och intervju 2 var att dessa aldrig syftade att undersöka samma sak och de utgick således inte 
från samma protokoll av frågor.  
 
Filtreringsprocessen har varit ständigt pågående genom studiens genomförande där data har eliminerats för att 
upprätthålla en hög relevans, i takt med att exempelvis forskningsfrågor har omformulerats. Detta har även 
kommit att påverka övriga avsnitt i studien såsom den teoretiska ramen där viss teori har tillkommit, medan 
annan har tagits bort för att även där behålla ett tydligt fokus.  
 
En svårighet har varit att analysera individer vad gäller exempelvis etnicitet och religion. Att kategorisera 
individer utifrån nordisk eller utomnordisk etnicitet baserat på utseende kan ifrågasättas då en kategorisering 
utifrån sådana premisser kan anses rasistisk och icke politiskt korrekt. Kategoriseringen valdes utifrån 
Gunnarssons (2016) metod att kontrollera inkludering av ett mångfald från denna grund och sågs därför som 
adekvat i sammanhanget. Det kan också motiveras med att en sådan metod krävs i ett första stadie för att skapa 
kontroll över innehållet och den konnotativa uppfattning som materialet ger, för att slutligen granska 
representation och inkludering i bildmaterialet. Eftersom att denna kategorisering kan misstolkas har det också 
varit av vikt att konsekvent nämna att individerna “till synes” har ett nordiskt eller utomnordiskt etniskt 
ursprung.  Vidare togs ett beslut att om det var svårt att göra en bedömning skulle individen räknas som nordisk, 
vilket gör att fokus är på minoriteten i fallet såsom även Gunnarsson (2016) lägger sitt fokus.  
 
Vad gäller analys utifrån ett intersektionellt perspektiv finns ett stort antal kombinationer av 
diskrimineringsgrunder analyseras. Det ansågs vara för tidskrävande att göra en analys över samtliga och därför 
valdes den kombination av grunder ut som bedömdes mest relevant för både kommun och för kunskapsbidraget 
i stort, då kön och etnicitet är de diskrimineringsgrunder som många kommuner fokuserar på främst.  
 
9.6 Resultat 
Resultatet som framkommit genom studien beror på det valda bildmaterialet från kommunen. Om ett annat 
bildmaterial valts ut hade möjligtvis ett annorlunda resultat uppkommit. Dock anses resultatet vara aktuellt för 
Botkyrka då analysen gjordes på ett stort antal bilder från en stor produktion. Resultatet beror även på den 
konnotativa tolkning som gjorts av forskaren. Det betyder att andra tolkningar hade kunnat uppstå om 
betraktaren av bilderna varit en annan. Det är dock troligt att individer som delar en liknande kultur skulle få 
ungefär samma resultat. Vidare gäller resultatet främst för den specifika kommun som verkat som fall i studien. 
Resultatet anses dock vara överförbart för andra kommuner som vill påbörja eller förbättra ett arbete med en 
inkluderande extern bildkommunikation.  
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9.7 Relevans 
Inkludering är ett relativt nytt begrepp och krävde en ytterligare indelning för att återfinna relevant teori. 
Forskning kring inkludering i relation till bildspråk finns sedan tidigare, dock är dess applicering i ett material 
med en kommun som avsändare ett nytt bidrag till forskningen. Studien har delvis utgått från Gävle kommuns 
handbok “Bilder som förändrar världen”, vilken är omtalad och efterfrågad runt om i Sverige. Denna studie 
adderar ytterligare perspektiv än de som återfinns i Gävles handbok, dels då andra bilder analyseras, samt 
genom en intersektionell granskning. Ämnet inkludering är aktuellt idag och då många kommuner ännu är i 
uppstarten av detta arbete bedöms ämnet vara fortsatt relevant för framtiden. Vidare bedöms ämnet inneha både 
intern och extern relevans då kommunikation i sig har hög betydenhet i olika typer av branscher, och 
inkluderande kommunikation i synnerhet har betydenhet för att nå ut till olika människor i skilda 
samhällsgrupper. Branscher där inkludering i bildkommunikation kan vara av betydenhet är exempelvis skola 
och utbildning, samt vård och omsorg. 
 
9.8 Förslag på vidare forskning 
Denna studie har ämnat undersöka avsändarens perspektiv och hur en kommun som sändare arbetar med 
inkludering i externa bildkommunikation, där teoretiska riktlinjer har ställts i relation till ett producerat 
bildmaterial. Ett förslag på vidare forskning kan därför vara att undersöka hur medborgarna som mottagare 
upplever materialet, vilka som känner sig inkluderade respektive exkluderade och varför.  
Vidare har studien haft fokus på bildkommunikation, vilket endast är en del av den totala visuella 
kommunikationen som en kommun bedriver. Vidare forskning kan granska andra delar av visuell 
kommunikation i förhållande till begreppet inkludering, som exempelvis text, rörlig bild eller hur text och bild 
samverkar i syfte att skapa inkludering. En sådan granskning skulle även kunna innefatta att se till huruvida 
kommunens bildmaterial är inkluderande utan att markering har gjorts i sammanhanget. Ett ytterligare förslag på 
vidare forskning är att vidareutveckla kommunens teoretiska riktlinjer. Detta skulle exempelvis kunna innefatta 
att uppdatera manualens bildexempel för att diskutera samtliga diskrimineringsgrunder.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Förstudie, frågeställningar och rådata 
  
1. Hur aktivt arbetar ni som kommun med inkludering i er externa kommunikation? 
  
A: 3 
  
B: 4 
  
C: 3 
  
D: 5 
  
E: 3 
  
F: 4 
  
G: 3 
  

2. På vilket sätt arbetar ni med inkludering i er externa kommunikation? Ge gärna exempel på projekt, 
bildmaterial, evenemang eller hur ni på annat sätt arbetar/ har arbetat/ planerar att arbeta i framtiden. 
  
A: Vi har tagit fram en checklista för jämlik kommunikation. Checklistan ska användas när vi tar fram material. 
Vi gör också stickprov och analyserar årligen en del publicerat material utifrån checklistan. Vi brukar också 
utbilda oss internt, ca vartannat år där vi t.ex. ordnar en workshop och diskuterar de här frågorna. 
  
B: Vi har just gått utbildning i CEMR. Vi har påbörjat arbetet med normkritisk kommunikation. Vi granskar 
bilder och texter härifrån och framåt. 
  
C: Fortlöpande utbildningar av kommunikatörer i normkritisk och inkluderande kommunikation, 
kunskapsutbyten med andra kommuner som kan frågan, projekt som lyfter frågan för chefer och ledningar 
  
D: Vi arbetar konsekvent med urvalet av personer som skildras i vår kommunikation, oavsett om det är text eller 
bild. Vi väljer alltid personer i följande ordning: 
1. Funktionsnedsatta (förmåga) 
2. HBTQ (sexuell läggning, könsidentitet) 
3. Icke-kristen (tro) 
4. Icke-vit (etnicitet) 
5. Barn, äldre (ålder) 
6. Kvinna (kön) 
7. Medborgare före beslutsfattare (makt) 
På så sätt får vi en mer inkluderande och representativ bild av Gävle i vår kommunikation. 
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E: Vi tänker på detta när vi tar nya profilbilder, vid arrangemang, texter, filmer o s v. Vi har bland annat tagit 
fram beachflaggor, armband och zeppelinare i regnbågsfärger som används vid arrangemang för att visa att 
Karlstad är öppen och välkomnande för HBT-personer. 
  
F: Webb, bildval, inbjudningar. 
  
G: Vi har tagit fram riktlinjer för normkritiskt material i text och bild, som en granskning och guide för vårt 
externa kommunikationsmaterial. 
  

  
3. Vilka frågor arbetar ni mest respektive minst med? Och varför? Utgå gärna från 
diskrimineringsgrunderna: kön,  könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
  
A: Vi har nästan enbart jobbat med kön men har en förhoppning om att kunna jobba mer med de andra 
diskrimineringsgrunderna framöver. 
  
B: Etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, kön. 
  
C: Etnicitet och kön då våra kommunikatörer är mest bekanta med dessa diskrimineringsgrunder. Det vill vi 
ändra på med mer utbildning och konkreta verktyg. 
  
D: Vi utgår från diskrimineringsgrunderna, men i praktiken är det mest kön och etnicitet som är mest märkbara, 
vilket inte är så konstigt eftersom de är tydliga markörer som är lätta att se och arbeta med. 
  
E: Mest med kön, etnisk tillhörighet - och försöker mer och mer med könsöverskridande identitet. 
  
F: Svårt att ge en uppdelning-men könsöverskridande identitet eller uttryck och etnisk tillhörighet är något vi 
jobbar mycket med. 
  
G: Vi arbetar i dagsläget främst med kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. 
  

4. Ett sätt att arbeta normkritiskt är att "inkludera utan att markera" - när människor som inte tillhör 
normen får synas annat än som representanter för sin grupp. Är detta något som syns i er 
kommunikation idag? 
  
A: Tyvärr inte i någon större utsträckning. Det är också ett arbete som vi hoppas få arbeta mer med framöver. 
 
B: Vi försöker men lyckas inte alltid i alla sammanhang. 
 
C: Ja ibland. 
 
D: Ja, detta är det svåraste, men vi gör det. Två exempel har du här: 
https://vimeo.com/157281988, i exemplet skildrar vi en företagare och hans kund, inte somalisk företagare eller 
kund. 
https://vimeo.com/169234487, i exemplet skildrar vi balgäster, inte funktionsnedsatta balgäster 
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E: Vi håller på att ta nya profilbilder och då ligger just detta med i briefen / beställningen av uppdraget. 
 
F: Ja 
 
G: Ja, ibland. Men detta är en av utmaningarna i en inkluderande kommunikation. 
  

5. Om uppföljning gjorts, vilken respons har ni fått från befolkningen på ert arbete inom dessa frågor? 
  
A: Vi har inte gjort någon extern uppföljning, det är bara analysen utifrån checklistan vi haft som utvärdering. 
 
B: Mest politiska företrädare som har reagerat om vi inte varit normkritiska. 
 
C: Uppföljning har inte gjorts. 
 
D: Vi har gjort en bildhandbok som har beställts av över 1000 myndigheter och organisationer. 16 000 exemplar 
har skickat ut i Norden. Du hittar den här: 
https://issuu.com/gavlekommun/docs/bildhandboken_gavlekommun_genusfoto 
 
E: Vi har inte gjort någon specifik uppföljning på detta - men fått positiv respons, men även någon negativ 
kommentar. 
 
F: Ingen direkt respons men vi jobbar mycket med att uppmärksamma frågorna tex genom att vara med i 
utställningar etc. 
  
G: Vi har ännu inte gjort någon extern uppföljning. 
  

6. Finns det något annat ni vill lyfta i frågan som inte getts utrymme för i formuläret? 
  
B: Det tar tid att etablera ett nytt synsätt 
 
E: Att inkludera utan att markera behöver vi jobba mer med - svårigheten kan vara att det finns en okunskap och 
kräver mer resurser, är t ex svårare att hitta "modeller" för fotografering. Är svårt att veta hur man ska spegla t 
ex transpersoner utan att markera - att det blir överdrivet. 
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Bilaga 2. Protokoll för intervju 1 
  
Datum: 2017-04-05  
Tid: 10.00 
Plats: Över telefon 
 
Instruktioner: 

● Studiens bakgrund och syfte 
● Informera om respondentens anonymitet, möjlighet att avbryta deltagande. 
● Få godkännande för inspelning av samtal. 

  
Bakgrundsfrågor: 

● Utbildning 
● Nuvarande yrkesroll 
● År i branschen 

  
Huvudfrågor: 
 

● Vad är inkluderande kommunikation för dig? 
● Varför behövs inkluderande kommunikation? 
● Hur skapas inkluderande kommunikation? 
● Vilka diskrimineringsgrunder tycker du är viktigast respektive minst viktiga att arbeta med? 
● Svårigheter vad gäller inkluderande kommunikation? Gärna ur en kommuns perspektiv. 
● Att inkludera utan att markera - många upplever detta som svårast, varför tror du? 
● Finns det något som du skulle vilja tillägga som inte tagits upp under samtalet? 

  
Avslut: 

● Möjlighet att läsa och godkänna sammanfattning av intervjun. - mailar över denna sammanfattning 
senast nästa vecka. 

● Fråga om möjligheten finns att återkomma med eventuella frågor via mail vid senare tillfälle. 
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Bilaga 3. Transkribering av intervju 1 
  
Vad är inkluderande kommunikation för dig? 
Det är att kommunicera utan att exkludera någon. Det handlar om att se till att inte förstärka de normer eller 
maktstrukturer som finns i kommunikationen i samhället idag, utan istället dels spegla samhället som det 
faktiskt ser ut men också spegla hur man vill att det ska vara. Det är mycket som ryms under en inkluderad 
kommunikation. Många har tidigare pratat om normkritisk kommunikation eller jämställd kommunikation. De 
begreppen är lite snävare, där vi i jämställd kommunikation jämför främst män och kvinnor och i normkritisk 
kommunikation fokuserar vi just på att inte förstärka normerna och den inkluderande strukturen handlar om att 
alla ska med. Det är lite mer positivt laddat egentligen. 
 
Hur hänger intersektionalitet ihop med inkluderande kommunikation? 
Så som jag ser det är det egentligen en trappa där du börjar med det normkritiska för att se de dolda strukturer 
som finns, de styrkor och svagheter som finns. Men sen för att du inte ska fokusera på bara en aspekt och låsa 
fast dig i ditt tänkande så måste du plocka in intersektionalitet för att se så att samspelet mellan olika aspekter 
såsom kön, socioekonomisk bakgrund eller etnicitet samverkar med varandra - att du får med dig hela det in i 
kommunikationen. Mycket är förarbetet rent mentalt för den som ska kommunicera. 
 
Diskrimineringsgrunderna och inkluderande kommunikation - mest och minst viktiga? 
Det beror lite på situation och vad man vill. Det finns ett antal kommuner som vill att deras kommunikation tar 
ett större grepp än bara diskrimineringsgrunderna. Men detta hålls på något sätt också tillbaka av 
diskrimineringsgrunderna som är lagstadgade och som så sätt bestämmer vad det finns stöd och resurser till, 
även om man kanske har en större vilja på många ställen. Men om du ska göra en kommunikationsinsats som 
ska ut till alla medborgare så behöver du ta hänsyn till alla diskrimineringsgrunder, då kan du inte gradera dem 
att den ena är viktigare än den andra. Men har du ett budskap som kanske riktar sig till en speciell grupp i 
samhället eller om det handlar om en viss fråga så kan det vara viktigare att lyfta vissa aspekter än andra. 
Kommunikation måste alltid bygga på den miniminivå att den inte direkt exkluderar eller visar någon grupp 
felaktigt, men att om du sen ska ut med ett budskap till exempelvis ett socioekonomiskt utsatt område där det är 
många nyanlända, eller nysvenska, kan det vara ännu viktigare att se till att den aspekten finns med i 
kommunikationen än att du gör ett brett budskap. Ett exempel var när man skulle informera om tillgängligheten 
i kommunen där man inte hade en enda bild på funktionsvariation, där var bara personer som sprang eller gick 
och det fanns inga rullstolar, ingen variation alls i utsträckningen på det viset. Så i en sådan situation är det 
viktigare att lyfta det som knyter an till ämnet än att kanske ha en jämn fördelning på män och kvinnor osv. Så 
det är beroende på vad man ska berätta, eller vilka specifika frågor som ska lyftas. 
 
Kön lyfts för att kommuner har ett separat krav på att jobba med jämställdhetsfrågorna. Sen är det också lättare 
att jobba med jämställdhet och etnicitet för att man vet hur man kan hantera de aspekterna. Det blir ofta en 
känslig fråga, om man exempelvis tittar på debatten kring reklam med slöja - är det bra eller dåligt? Folk tycker 
väldigt mycket om det, men sen kanske många kommuner väljer att ta den enkla vägen, de gör någonting och 
jobbar ändå med de områden som träffar en stor grupp av deras invånare och så lägger de inte lika mycket kraft 
på de som tillhör en mindre grupp eller de som är mer känsliga. 
 
När det gäller religion så tror jag det finns en rädsla till att vara utstickande, vad vågar man ta med? Vilken 
reaktion kommer det att få och så tänker man att man är inkluderande och tar med andra aspekter istället. När 
det kommer till aspekten av till exempel funktionsvariation som inte heller förekommer mycket i den stora 
kommunikationen så tror jag mer att det är att man faktiskt inte tänker på det. Det blir lite på rutin att arbeta med 
kön och etnicitet, men att de andra hamnar lite längre ner. 
 
Varför behövs inkluderande kommunikation? 
Det behövs egentligen ur två aspekter. Dels för kommunen eller organisationen som behöver nå ut, behöver 
kommunicera inkluderande för att det faktiskt ska nå alla målgrupper eller alla kommuninvånare. Men om man 
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vänder på det och tittar på invånarnas perspektiv, så behövs det för att alla faktiskt ska känna att de är en del av 
kommunen, att de är del av de som tilltalas. För om du aldrig ser i kommunikation eller reklam, någon person 
som du kan identifiera dig med så stärker det utanförskapet och förstärker de samhällsstrukturer som skapar ett 
ojämlikt samhälle. Jag skulle säga att de handlar om att det dels är en samhällsfråga, dels är det en praktisk fråga 
för de som vill nå ut - att de ska kommunicera på ett sätt så att de faktiskt når ut. 
  
Hur skapas inkluderande kommunikation? 
Det första steget som man måste ta, dels för den enskilde kommunikatören eller grafikern, och dels för 
organisationen eller kommunen, är att ta ett steg tillbaka och faktiskt titta på sig själva. Reflektera över: vem är 
jag som person? Vilka är vi som organisation eller kommun? Så att de har en klar bild utifrån vilken position de 
själva kommunicerar. Är du en vit, svensk, medelålders man eller kommunicerar du från annan position? Hur 
uppfattar de som du pratar med dig som kommun? När man vet utifrån vilken position man kommunicerar så 
kan man också reflektera och bli medveten över de sakerna som man gör på rutin. Det är där som jag tror en stor 
del av faran ligger. Vi har så gjort många broschyrer, skickat ut så många pressmeddelanden, så vi behöver inte 
tänka på hur vi gör det. Vi skickar ut ett pressmeddelande och sätter förnamnet på den kvinnliga tjänstemannen 
och både för- och efternamnet på den manliga, och så tänker vi inte på att vi gör skillnad hur vi skriver ut deras 
namn, Vill man göra någonting snabbt och enkelt som ändå får effekt så är det väldigt lätt att börja titta på vilket 
bildspråk som används: vilka är med på bilderna? Vilken typ av bilder använder man? Vem är aktiv och vem är 
passiv? Oftast behöver man känna att man gör någonting snabbt så att man kommer igång med arbetet och inte 
fastnar för länge i teori och vilka metoder man ska använda. Det är viktigt att reflektera över sig själv men man 
ska inte göra det så länge att man inte kommer vidare heller. Då är det väldigt bra att en kommun eller 
organisation börjar med något praktiskt, se över det material de har. Och har man väl börjat så blir det enklare 
sedan att ta tag i de större och mer komplexa frågorna kopplade till en kommun. 
  
Hur ser du på ansvaret för en kommun att bedriva inkluderande kommunikation? 
Jag skulle säga att det ansvaret är enormt stort. Egentligen spelar det ingen roll om kommunen kallar det 
inkluderande kommunikation eller något annat. Det viktiga är att kommunikationen som de för är inkluderande. 
För om de inte gör det så kommer de ha grupper av kommuninvånare som känner att de inte är inkluderande, att 
kommunen inte talar till dem, att det finns viss information som de inte kan ta del av, eller att de inte känner sig 
välkomna i kommunen. Det gäller allt ifrån att det ska finnas information som är teckentolkad, för synskadade, 
det ska finnas åtminstone grundläggande information på de stora språken som finns i kommunen, så att man rent 
praktiskt kan ta del av kommunikationen. Men det ska också vara inkluderande i benämningen att det speglar 
kommunens invånare eller att de speglar den bild av kommunens invånare som man vill ge. 
Sen finns det kommuner som inte kallar kommunikationen som de bedriver för inkluderande men ändå jobbar 
med frågorna. Det handlar mer om vilket begrepp man vill använda men att man måste ha en inkluderande 
kommunikation. 
 
Vad är de stora svårigheterna med inkluderande kommunikation? 
Mycket är att man gör saker på rutin och man gör saker snabbt. Om man exempelvis ska ta fram ett program för 
en festival, så har man inte så mycket tid på sig. Arbetet görs snabbt, på rutin och så som det gjorts tidigare. Och 
tänker man inte så mycket medan man tar fram det blir det lätt fel. Några av de vanligaste felen man gör är att 
man tittar på vilka typer av bilder på män respektive kvinnor man har, har du både män och kvinnor med? har 
du olika etniciteter med? har du könsvariation.. Att man inte tänker utan bara kör på. Det är inte det att alla 
aspekter måste med, men det kan vara bra att gå igenom en checklista för att se kontrollera variationen och ställa 
sig frågor som: har vi tänkt på hur vi framställer män och kvinnor? Har vi med information om festivalen är 
tillgänglighetsanpassad eller inte?  
Även riskaspekten blir en svårighet, för vad man vågar göra. Det kan vara saker som man inte tror kommer störa 
någon, som det ändå sedan blir debatt om. Och då gäller det också för kommunen att våga ta den debatten och 
stå upp för kommunens invånare och den bild de vill ha. 
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Sen är det också svårt när man har olika förvaltningar som kommunicerar enskilt. En förvaltning i kommunen 
kanske är jättebra på att kommunicera inkluderande, medan en annan förvaltning som kanske inte ens har 
reflekterat över det. 
 
Vad tror du det är som kommunerna är rädda för? 
Jag tror inte alltid att det är en uttryckt rädsla där de är medvetna om att det är det som påverkar dem. Men att de 
tänker “det här är enkelt och tydligt, här gör vi någonting”, men sen tar de något annat istället för att det är en 
underliggande rädsla som finns. 
Mycket handlar om bristande kunskap. Idag finns det mer kunskap om inkluderande kommunikation än vad den 
var för bara två, tre år sedan. Men den finns inte alltid på bredden i organisationerna. Man ser ändå att 
kommuner i allt större utsträckning aktivt arbetar med att utbilda sina kommunikatörer, chefer och förvaltningar. 
Det går framåt och det görs mycket. Detta speglas också i samhällsbilden och dagens reklambudskap, där det är 
väldigt inne just nu att kommunicera inkluderande och använda sig av normbrytande kommunikation. Genom 
att de tar debatten nu, gör att kommunerna får större spelrum när dessa frågor blir allt mer accepterade. På så vis 
tror jag att de samverkar med varandra. 
 
Att inkludera utan att markera är något som många kommuner upplever är svårt, varför tror du? 
Jag tror det handlar om två saker. Dels att man arbetar medvetet med att kommunicera inkluderande så att när 
kommunikationen ska utformas tänker du väldigt mycket på sakerna. När du gör en ansträngning för att det ska 
bli rätt och bra, blir det lätt att du automatiskt går över till att markera eller förstärka något extra mycket. Du 
funderar och konstruerar, och då kan det bli lite starkt emellanåt. Sen tror jag också att det är att det fortfarande 
inte upplevs som självklart. Att ha en blandad bild av befolkningen är emellanåt självklart och emellanåt är det 
inte det. Man vill så gärna göra det rätt och bra och tar lätt i lite för mycket. Jag tror att det knyter samman 
mycket med kunskapsnivå och vana att arbeta med frågorna. Det blir lätt att du vill inkludera utan att peka ut, 
men när du haft ett samhälle och en kommunikation där människor har varit utanför, är det svårt att föra in dem 
i kommunikationen utan ansträngning och markering. Jag tror det är en balansgång mellan när det är okej att 
inkludera och samtidigt markera, och när det inte är det. För jag tror vi behöver lite både och. Exempelvis om vi 
har en kommun som tidigare inte har arbetat inkluderande eller varit dålig på att spegla alla sina 
kommuninvånare, så kan det där vara bra att börja med att inkludera bredden av kommuninvånare, men där 
också markera att det är en förändring som görs. Att man kan använda sig av markeringen för att förstärka sitt 
budskap. Men det handlar också om punktinsatser. Men det en av de svåra bitarna att få det in i 
vardagskommunikationen. 
 
När man inkluderar och samtidigt markerar, kan flera minoriteter känna att de blir representerade, men 
är det inte ett kvarstående problem att de fortfarande bara blir representerade i sin minoritet? 
Jo, och då det viktigt att inte göra det på bara en minoritet, utan istället gör markeringen på att bredden ska 
representeras, men gör det på ett snyggt sätt. Det finns ett exempel från Dansk TV där man tittar på vad skilda 
samhällsgrupper har gemensamt. Där börjar de med att markera de olika grupperna som stereotyper eller som 
dem de är, men lyckas samla dem och visa på helheten och det gemensamma. Och utan den markeringen hade 
man inte kunnat skapa den känsla av gemenskap heller. Det exemplet visar på att om du får till samspelet och 
vinklar det rätt så kan det bli väldigt bra. 
I grund och botten blir det svårt i och med att det inte bara är en kommunikationsfråga, utan också en 
samhällsfråga och det handlar om samhällskunskap, om minoritetsgrupper och så vidare. Det är så mycket mer 
än bara kommunikation som spelar in i hur mottagaren uppfattar det. Och vad är en markering? Och vad är inte 
en markering? Man kan också ställa sig frågan: Varför skriver vi ut saker? Varför behandlar vi inte bara folk 
som personer? Om man ska vända på det som ett dåligt exempel med en skrift som skulle representera 
kommunen. De själva tyckte att de hade arbetat inkluderande där de hade en sammansättning av människor. 
Men när man tittade närmare så såg man att det var vissa av stadsdelarna som hade variation på bilderna. Det 
var i relation till att man pratade om tillgänglighet, funktionsnedsättning, när de pratade om skola så hade de 
endast bilder på mamma, pappa och barn. Ibland stirrar man sig blind på att få med allt och att man frågar sig i 
vilket sammanhang olika grupper finns, istället för att se det som att alla människor är en del av staden och sätta 
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in dem i sammanhang som kommuninvånare och inte som representanter för en grupp. Ofta fastnar man vid att 
man ska ha med mångfald och att man tittar på var de passar. 
  
Finns det något som du vill tillägga som vi inte pratat om? 
Inkludernade kommunikation handlar om att se till att ingen grupp får tolkningsföreträde till det offentliga 
rummet, speciellt inte när det är en kommun som kommunicerar. Att man inte ger några större utrymme och 
tolkningsföreträde och att det endast är deras bild av samhället som speglas. Det ska vara kommunens bild och 
den som stämmer överens med invånarna. 
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Bilaga 4. Protokoll för intervju 2 
  
Datum: 2017-04-25  
Tid: 13.00 
Plats: Över telefon 
 
Instruktioner: 

● Studiens bakgrund och syfte 
● Informera om respondentens anonymitet, möjlighet att avbryta deltagande. 
● Få godkännande för inspelning av samtal. 

  
Bakgrundsfrågor: 

● Utbildning 
● Nuvarande yrkesroll 
● År i branschen 

  
Huvudfrågor: 
 

●  Varför har Botkyrka kommun valt att kommunicera inkluderande? 
● Varför är inkluderingsfrågan viktig för er att bedriva? 
● Hur ser ni på ert ansvar att skapa inkluderande kommunikationsmaterial? 
● Hur ser ni på er position i ett sändarperspektiv gentemot era medborgare i ett mottagarperspektiv när 

externt material tas fram? För att kommunicera ut ett budskap som uppfattas på rätt sätt av mottagaren? 
● Hur arbetar ni med inkludering i er externa bildkommunikation? 
● Hur tar ni fram det externa kommunikationsmaterialet? 
●  Berätta om ett kommunikationsmaterial från Botkyrka! 
● Hur kan bildmaterialet bidra till att Botkyrka blir en mer inkluderande kommun? 
● Vilka svårigheter upplever ni i arbetet? 
● Vilka lärdomar kan ni dra i arbetet? 
● Vad är er målbild i arbetet? 
●  Finns det något som du skulle vilja tillägga som inte tagits upp under samtalet? 

Avslut: 
● Möjlighet att läsa och godkänna sammanfattning av intervjun.  
● Fråga om möjligheten finns att återkomma med eventuella frågor via mail vid senare tillfälle. 
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Bilaga 5. Transkribering av intervju 2 

Varför har Botkyrka valt att kommunicera inkluderande? 
När jag började här för sju år sedan som grafisk formgivare på kultur- och fritidsförvaltningen. Då var det 
mycket diskussion. För mig är det mycket fokus på bild och form, text har jag inte så mycket att göra med. Men 
när det gäller bildspråket var det väldigt viktigt att vi skulle tänka rätt kring. Men då hade vi fortfarande mycket 
kontakt med bildbyrå, då vi använde oss av bilder som gav en mer amerikansk känsla. Det skulle finnas en mörk 
person, en gul person, en vit person och så vidare. Redan då var det mycket diskussion, fast vi hade inte så 
mycket kunskap. Vi har fortfarande inte tillräckligt mycket kunskap egentligen. Min del i det hela började då för 
sju år sedan. När jag började, då satte vi också igång med fotografering av våra platser i Botkyrka, våra 
upplevelser. Vi har mycket kultur… Då var det lite tänkt kring jämställdhet och den här biten, men det var inte 
alls mycket. Det var egentligen efter det, när vi började arbeta med en som heter Anna Giotas, som har jobbat 
mycket med jämställdhetsintegrering och sådant. När vi gick igenom alla bilder med henne så insåg vi väldigt 
fort att vi var helt ute och cyklade i princip. Det var många frågor kring: hur tar ni en bild på den här typen av 
människor? Ni har hittat en kvinna som arbetar med ett typiskt mansyrke, men ni har tagit bilden uppifrån och 
ned. Och när ni visar en mörkhyad människa tillsammans med en typisk svensk, så ser svensken… (2.44) Och 
även när det gäller kvinnor med slöja och sånt. Sen började vi arbeta mer aktivt med att tänka på det. Så det var 
början kring den kan man säga. 

Varför är inkluderingsfrågan viktig för er att bedriva i Botkyrka? 
Det är en ganska enkel fråga egentligen. Anledningen är att vi har en kommun som talar mer än 100 språk. Vi 
har otroligt många nationaliteter här i kommunen. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi visar hur vi vill ha 
världen. Det är viktigt att vi visar hur vi vill att människor ska interagera med varandra. Vi vill visa att kvinnan 
ska ta lika mycket plats som mannen.  

Hur ser ni på ert ansvar att bedriva inkluderande kommunikation, med tanke på en kommuns 
maktposition gentemot sina medborgare? 
Precis, det är ett stort ansvar. Vad gäller exempelvis bildspråket har vi tänkt mycket kring om vi ska visa 
verkligheten, eller ska vi visa hur vi vill ha verkligheten? I och med att vi har den här makten. Då kom vi fram 
till att det är okej att vi visar en bild som är nära verkligheten. Vi har många nationaliteter, det är verkligheten 
och vi kan dra nytta av det. Men vi måste också visa att man gärna får ha slöja och att man får ha olika 
religioner. Det skulle också vara tråkigt om vi bara visar en typiskt svensk familj. Mycket roligare och närmre 
verkligheten om vi visar familjer med blandade ursprung.  

Hur arbetar ni med inkludering? Utgår ni ifrån diskrimineringsgrunderna? 
Vi har främst haft ett genusperspektiv. Men sen arbetar vi även mycket med interkulturalitet. Vi arbetar också 
med tillgänglighetsfrågan, just det här med tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade. Det är en av de 
frågor vi har jobbat mycket med på sistone. I och med att det är lag på att alla produkter ska vara 
tillgänglighetsanpassade så har vi fokuserat mycket på det, just att utbilda personalen, våra kommunikatörer och 
de formgivare som vi har. För att de ska kunna producera tillgänglighetsanpassade PDF:er till exempel. Så den 
frågan har det varit fokus på i två års tid ungefär. Men förutom det är det mycket fokus på kön och 
interkulturalitet. 

Du skrev i ditt mail att ni tittar på kön och etnicitet, men också på kompositionen dem emellan, beskriv 
hur ni tänker där! 
Det är svårt att svara på det. Om vi exempelvis tar en HR-bild, en bild på en person som jobbar i kommunen. Då 
tänker vi så att nu har vi en kvinna som ska vara chefen i rummet, hon ska ta ledning i rummet. Helst ska hon 
också vara mörkhyad då och det ska tydligt synas att hon tar ledning i mötet som vi ska ta bilder på. Då får vi 
dels in att det är en kvinna, men att man ser att det inte bara finns plats för dem med typiskt svenskt utseende, 
utan det ska finnas personer med andra nationaliteter också. Men det är inte så att vi har en lathund om att vi ska 
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ha med det och det, och som bockas av varje gång, i en fotosession eller så. Men vi försöker tänka på dessa bitar 
i alla fall. 
  
I statistiken som du för, hur tänker du när du väljer dina bilder? 
Vi har en bildbank med samlade bilder från Botkyrka. Prio ett är att bilden ska passa med ämnet. Prio två är att 
helheten i en produktion är det viktigt att det ska kännas som att det är lika många kvinnor som män. Det ska 
finnas lika många kvinnor som tar lika mycket plats på de bilderna. Det ska kännas som att inget är mer 
prioriterat än annat. Men det är också väldigt svårt, för det är inte bara antalet kvinnor och män såklart, utan 
även hur många äldre och yngre, hur mycket plats de tar på varje bild och så vidare. 
  
Årsredovisningen som statistiken var ifrån, vilka är målgruppen för den? 
Den vanligaste målgruppen är journalister som granskar kommunen, det är grannkommuner och ekonomer. Men 
även företag som ska flytta till kommunen för att se hur kommunen mår. Men målet med årsredovisningen är att 
den ska kännas mer attraktiv och spännande. Vi vill gärna använda den för att marknadsföra kommunen på ett 
annat sätt. Så vi vill gärna bredda målgruppen. Men vi har inte lyckats med det än om jag ska vara ärlig. Men 
tanken är att den ska vara en mer varumärkesbärande produkt i artiklar och sådär också. Så målgruppen ska 
egentligen vara alla när man pratar om kommunen. Den ska kunna användas som marknadsföringsmaterial, när 
man exempelvis ger bort goodiebags, då ska årsredovisningen finnas mer där också. 
  
Bilderna som ni tar fram till ert marknadsföringsmaterial, hur bidrar detta till att Botkyrka blir en mer 
inkluderande kommun? 
På det sättet att vi visar hur vi gärna vill ha det, hur vi vill att man ska tänka i kommunen. Att alla ska ta lika 
mycket plats och allas lika rättigheter. Detta finns det mer om i vår manual om bildspråket. Där visar vi hur vi 
bilder som är lagom och bilder som är mer än det. En lagom bild är exempelvis ett par som sitter vid en sjö och 
visst, det är väl fint men vi vill gärna visa en man med utländskt ursprung som gör något lite ovanligt, som vågar 
sticka ut och som visar att det är okej att se annorlunda ut. För det kan leda till att alla kan känna sig mycket mer 
välkomna. 
  
Så er slogan “långt ifrån lagom” är en del av detta? 
Absolut, vi är långt ifrån lagom när det gäller det mesta. Och det ska passa in i allt vi tänker och gör, att vi vågar 
sticka ut, vi vågar göra fel och vi vågar testa nya saker. Vi vågar ta in exempelvis ett företag som sysslar med 
cirkus som kanske inte är modern cirkus till exempel. Ja, genom allt vårt tänk! Så det gäller naturligtvis också 
för frågor om jämställdhet och interkulturalitet. 
  
Har du något marknadsföringsmaterial som går ut till alla medborgare i kommunen? 
Vi ska börja producera sommartidningen nu som går ut till alla medborgare i kommunen, alla hushåll i 
kommunen och även i grannkommunerna. Den är vi först klara med i mitten på maj, men jag skulle kunna 
skicka den från förra året. Men om du tittar på sommartidningen måste du ha i åtanke att inte allt material är från 
oss. I den vill vi också marknadsföra de evenemang, upplevelser och föreningar som finns i kommunen, och då 
används det material som de har tagit fram. Men omslagsbilder och alla stora artiklar kommer från kommunen. 
  
Är det då okej om jag använder exempel i min studie på material som kommer från er i kommunen? 
Absolut, så länge vi också får vara med så att vi kan lära oss. För även om vi har ett tänk och även om vi har 
experter i kommunen, så känner jag att vi har väldigt mycket kvar att göra, såklart. Vi behöver höra vad du 
tycker och tänker, vad du tycker att vi saknar. 
  
Vilka svårigheter upplever ni i arbetet med inkluderande kommunikation? 
Det finns en allmänbildning i det här, det är lite det sunda förnuftet, klart att det ska vara jämställt. Men den 
stora utmaningen är dels tiden, att ta en bild där vi har tänkt igenom vilka som ska vara med på bilden tar väldigt 
lång tid. Nästa utmaning är att hitta de modellerna och att de vill ställa upp. Vi kan gå ut på gatan och fånga 
folk, men det är jättesvårt. Det finns många som inte vill vara med och det är ett jättearbete. Det är enklaste är 
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att man tar anställda i kommunen, men det är inte heller jättebra tycker jag. För den dagen de slutar så kanske de 
inte längre vill vara med på bild. Då måste man ta bort bilderna och så har vi lagt ner en massa timmar i onödan. 
Så det är nog de två största bekymren med det här tycker jag. Tiden och sen att hitta modeller. För att lära oss 
tänket är en sak och vi har mycket att lära oss, och det är billigt att göra det. Men tid och modeller är de stora 
utmaningarna. 

När ni tar bilder, är då alla människor på bilderna från Botkyrka kommun? 
Grundtanken är att alla bilder vi har ska vara på medborgare i kommunen. Men ibland i nödfall, när det inte 
finns tid så kan vi behöva köpa en bild. Men i 99 procent av fallen så är bilderna i vår marknadsföring på barn 
och vuxna i kommunen. 

Varför har ni valt att göra så? 
Dels om vi tar bilder på personer i kommunen så sprider det sig på ett positivt sätt. Folk 
är stolta att de är med på bild och att vi håller oss inom kommunen gör att vi sprider ett positivt rykte om 
kommunen. Det finns en viss stolthet i att kunna skapa en historia kring den här bilden. Den här bilden på den 
här tennisspelaren, hon heter Halina och bor i Fittja och hon jobbar på badhuset i Fittja, hon kom till Sverige 
därför att... och till Botkyrka därför att.. På så sätt kan vi skapa en historia, storytelling, när vi har med våra 
medborgare. 

Tittar ni på hur andra kommuner jobbar? 
Lite grann. I och med att vi fortfarande är så gröna så har vi nog tittat mer inåt, och använt de som har erfarenhet 
i dessa frågor. Men vi har inte gått så mycket utanför kommunen än, men det är väldigt bra att göra såklart. 

Hur ser ni på er position i ett sändarperspektiv, gentemot era medborgare, för att kommunicera ut ett 
budskap som uppfattas på rätt sätt? 
Vi ser det så att vi har ett stort ansvar. Om vi alltid visar den ideala familjekonstellationen som är mamma, 
pappa, barn så är vi farligt ute. Det finns alla familjekonstellationer idag, vi måste allt och det är vårt ansvar i 
kommunen. Det är upp till dig hur du vill leva ditt liv, så det måste vi visa. Vi ser det som ett stort ansvar att 
förmedla rätt känsla när det gäller allt. 

Att inkludera utan att markera, är det något som ni arbetar med? 
Jobbar och jobbar. Vi har säkert några bilder där vi markerar lite för mycket. Det är det svåra känner jag. Vi kan 
vara stolta att vi lyckas visa en utländsk familj, så är de i huvudfokus medan den svenska familjen är i 
bakgrunden. Eller en blandad familj med olika nationaliteter är i fokus, men en typisk svensk är i bakgrund. Så 
det tror jag nog att vi är ganska dåliga på egentligen. Men vi har det i tankarna absolut, att vi inte ska markera 
för mycket. Men det är absolut något som vi strävar på att bli bättre på. Jag kan inte komma med något konkret 
exempel, för bland de bilderna som vi har nu är det väldigt få där vi kan markera. Många av bilderna är på en 
person eller två personer, och inte så mycket grupper. 

Vilka lärdomar kan ni dra i arbetet än så länge? 
Lärdomen är att det inte är så lätt. Vi gör ofta fel. När vi tycker att här har vi tänkt till, nu har vi gjort rätt, så ser 
vi alltid efteråt när vi tittar på materialet för att försöka utvärdera att vi har gjort någon miss när det gäller 
jämställdhet eller interkulturalitet. Det vanligaste felet är att vi tänker att här har vi en blandning av människor 
på en och samma bild som är glada, i olika åldrar, etnicitet och kön. Men då har vi kanske missat att ta med en 
svensk. Det måste vi också ha. Till exempel gällande bilderna på vår hemsida, så har äldre hört av sig och även 
de som är ursprungssvenska har hört av sig och sagt att de känner sig diskriminerade för att det finns för lite 
bilder på dem. Så det är sådana missar, att det blir för mycket, att vi glömmer bort svensken lite. 
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Vad är er målbild i arbetet? 
Målet är att ha tillräckligt mycket bilder från kommunen, så att vi i alla tillfällen lätt kan ta fram en bild i en 
bildbank och säga att här har vi en bild som har precis med det här ämnet att göra. Men det tar många år innan vi 
är där. 
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Bilaga 6. Utdrag ur kommunens manual för bildspråk 
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Bilaga 7. Holmfreds sammanställning 

”Det som jag har tänkt på när jag tog fram Årsredovisningen för 2016 var att bilder skulle följa våra anvisningar 
kring bilder. De skulle förmedla en känsla av jämställdhet, interkulturalitet och nära verkligheten. När jag har 
producerat en stor produkt som t ex. årsredovisningen så sammanställer jag alla bilder enligt nedan och skickar 
de över till Anna Giotas, som tidigare har jobbat med jämställdhetsintegrering. Hon ger mig feedback kring 
diverse bilder och därefter tar jag ställning till om vi ska byta ut bilderna” (Holmfred). 

Kön 
Män: 10 
Kvinnor: 15 

Pojkar:7 
Flickor: 7 
Äldre: 3 

Etnicitet 
Svensk utseende : 15 
Utländsk utseende: 18 

Komposition mellan kön och etnicitet 
Kompositionen när man/pojke och kvinna/flicka är på samma bild 
Sidan 9. Mannen kör vagnen, kvinna bär barnet på armen. 
sidan 19. Flicka/tonåring spraymålar 
sidan 23. Två kvinnor med slöja ute i naturen, hand i hand. 
Sidan 24. Tre pojkar, med liknande etnicitet. 
sidan 28. En pojke och en flicka jämställda 
sidan 36. Två kvinnor har huvudrollen i bilden, mannen tittar på medan kvinnor förklara. 
sidan 38. Två kvinnor, två män. Man med turban sitter ner medan kvinna står bredvid. Jämlikt mellan svensk 
och utländskt utseende. 
sidan 42. En pojke och flicka, studera och är jämställda. 
sidan 46. Två kvinnor utövar taekwondo 
sidan 50. En flicka/tonåring sommarjobbar. 
sidan 52. Två kvinnor och en man med olika etnicitet och ålder, jämlika 
sidan 59. Kvinna åka höghöjdsbanan, har kontrollen. 
sidan 62. Tre män, med olika etnicitet som är jämlika 

Kompositionen när en med Svensk utseende och en med utländsk utseende är på samma bild 
sidan 1. Två pojkar med olika etnicitet som är jämlika 
sidan 38. Två kvinnor, två män. Man med turban sitter ner medan kvinna står bredvid. Jämlikt mellan svensk 
och utländskt utseende. 
sidan 52. Två kvinnor och en man med olika etnicitet och ålder, jämlika 
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