En handbok i inkluderande kommunikation från Stångåstaden

Kommunikation
för alla

Vi finns för alla.
Därför har vi gjort den här boken.

Stångåstaden finns till för alla. Vi är övertygade

om att möten mellan människor med olika personligheter, bakgrunder, erfarenheter, förutsättningar
och drömmar skapar kreativitet och nytänkande.
Det skapar i sin tur stora värden. Både sådana som
vi kan räkna i kronor och ören, men också insikter
som får oss att växa som människor.
Ett av Stångåstadens viktigaste uppdrag är
att med våra kunder i fokus aktivt bidra till ökad
kundnöjdhet och ett hållbart samhälle. Genom att
ta vara på mångfalden säkerställer vi att vi ligger
steget före och lyckas med vårt uppdrag.
Ungefär var femte Linköpingsbo bor i en
bostad hos Stångåstaden. För oss är det därför
självklart att så många som möjligt förstår och
känner sig i nkluderade och representerade när
vi k
 ommunicerar på olika sätt. Målet är att alla
ska förstå. Att så många som möjligt ska k
 unna
identifiera sig med vår kommunikation och
marknadsföring. Att alla ska kunna kontakta oss
på det sätt som passar just dem. Det kan handla
om hur vi skriver, hur vi fotograferar, hur vi
arrangerar möten, vilka ord och bilder vi använder.
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Och det är inte alltid så lätt. När vi tittar i
vårt eget arkiv kan vi konstatera att vi vill bli
bättre. Vi kan bättre. Det är därför vi har gjort
den här boken.
Den är tänkt att fungera som handledning
och inspiration för dig som kommunicerar med
Stångåstadens och våra dotterbolags kunder och
intressenter.
Vi vill rikta ett stort tack till experterna som
bidragit med sin kunskap, till m
 odellerna som är
med på bild som goda förebilder och till alla andra
som bidragit på olika sätt till innehållet. Processen
har varit lärorik och inspirerande för oss alla!

Fredrik Törnqvist
Vd
Stångåstaden

Marie Aktö
Marknadschef
Stångåstaden
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Vi vill ha en blandning av hur
personer i vår kommunikation ser ut
och vad de gör. Vi vill ha med bilder
som inte förstärker stereotyper.
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Experterna

Experterna
Under framtagandet av den här handboken har vi haft
mycket hjälp av goda rådgivare, var och en expert inom
sitt område. Deras råd gör att vi känner oss trygga i våra
egna rekommendationer.
Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt
obunden ideell organisation. Verksamheten går ut på att använda det egna nät
verket på över 100 000 personer för att, helt gratis, bredda urvalet av tänkbara
medverkande i exempelvis paneldebatter, tidningsartiklar och reklamkampanjer.
Seher är Rättviseförmedlingens styrelseordförande. Hon har bakgrund som konsult
inom samhällskommunikation på PR-byrå och fackförbund.

Seher Yilmaz, Rättviseförmedlingen

”Jag tycker inte att man ska krångla till det när det gäller inkluderande
kommunikation. Det räcker ofta med att tänka till lite extra innan man sätter
igång. Kanske fundera på vad som är norm i sammanhanget och sedan försöka
bryta mot den.”
Sveriges HR Förening är en yrkes
förening för människor som jobbar med HR- och personalfrågor. Föreningen
finns till för att utbilda, inspirera, stötta och knyta samman sina medlemmar på
olika sätt. Manne Didehvar är generalsekreterare och vd i föreningen.

Manne Didehvar, Sveriges HR Förening

”Jag är övertygad om att det finns mängder med fördomar som påverkar våra val
i vardagen. Även mina. Det är så bekvämt att välja och lyssna på människor som
har samma intressen, ser likadana ut och pratar ungefär som en själv. ”
Johanna Åkerberg Kassel är frilansfotograf.
Hon har gjort fyra böcker och fått arbetsstipendium från Författarfonden/
Konstnärsnämnden för sin fotobok om människors vardag i en by på ön Lesbos
i Grekland där hon delvis vuxit upp.
Johanna Åkerberg Kassel, fotograf

”Jag fotograferar till största delen människor. Därför har det fallit sig naturligt
att jag arbetar och tänker inkluderande. Det märks i mitt bildspråk.”
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Experterna

Funka är specialiserade på tillgänglig kommunikation,
det vill säga att informationen ska nå fram till alla, oavsett funktionsförmåga.
Det gäller både digital och tryckt information. Funka startade som ett ideellt projekt
inom funktionshinderrörelsen, men är idag ett privatägt företag. Hampus Sethfors
arbetar som tillgänglighetsexpert på Funka.

Hampus Sethfors, Funka

”Det händer att företag använder oss för att få en ”stämpel i boken”, att man
lite pliktskyldigt låtit oss granska deras kommunikation ur ett tillgänglighets
perspektiv. Med Stångåstaden är det inte så. Det märks tydligt att de tar frågan
på allvar och verkligen brinner för att fler ska ta till sig deras information.”
RFSL Linköping är en ideell förening som är en
avdelning i RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, t ranspersoners
och queeras rättigheter. Stångåstaden har ett etablerat samarbete med RFSL
Linköping.
Emil Åkerö, RFSL Linköping

”Vi ser ofta kommunikation som riktar sig mot en viss norm, som utesluter stora
grupper av människor. Här måste vi se över hur vi pratar och vilket bildspråk
vi använder. När man får sina fördomar eller tankesätt utmanade börjar det
gunga lite under fötterna. Men det är bara en naturlig del av utvecklingen.
Det kan ta lite tid, men förr eller senare kommer det kännas helt naturligt att
tänka och kommunicera inkluderande.”
KAPI är en kommunikationsbyrå specialiserad på mång
kulturell insikt och kommunikation. KAPI hjälper andra företag och myndigheter
till större förståelse för det mångkulturella Sverige. Företaget producerar också
kampanjer och gör andra kommunikationsinsatser till interkulturella målgrupper.
Moa-Linn Nenzén är rådgivare och copywriter (skribent) på KAPI.

Moa-Linn Nenzén, KAPI

”Var sjätte person i Sverige är född i ett annat land. Det finns en risk att missa
målgrupper genom exkluderande kommunikation. Det behöver inte a lltid
handla om språket utan det kan vara andra saker som vilka bilder man
använder eller vilka kanaler man väljer att kommunicera i.”
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Generella tips och riktlinjer

Generella tips
och riktlinjer
Vi börjar med ett tips som gäller alla avsnitt i den här
boken. Om du i ditt skapande fokuserar på de som
har störst svårigheter blir det bättre för alla. Det kallas
”Design för alla” och kan tillämpas på mycket. Om du
till exempel låter barn i 10–12 årsåldern läsa en text
och förklara vad de inte förstår, så får du till slut en
text som blir mycket lättare att läsa för alla. Ser du till
att kontrasterna är tillräckligt bra för personer med
synnedsättning blir det även bra för alla personer som
använder mobiltelefon utomhus i starkt solljus.

Bred representation
Vi vill bredda normer och synliggöra personer med olika förmågor
och erfarenheter i vår kommunikation. Det gäller både bilder och film.
Vi strävar efter att inkludera utan att markera. Till exempel genom att ha
med en person som sitter i rullstol i en bild som handlar om något annat
än just att personen i fråga sitter i rullstol. På samma sätt är det viktigt att
se till att personer som bryter mot normen inte porträtteras på ett stereo
typt sätt. Låt personer som inte tillhör normen vara med som något mer
än som representant för sin grupp.
Vi vill ha en bred representation bland dem som är med i vår kom
munikation, både i text och bild. Syftet är att så många som möjligt ska
känna sig delaktiga och berörda. Vi vill både ha med personer som ofta
känner igen sig i reklam, och de som sällan känner igen sig.
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Tips och riktlinjer

Vem får synas? Vem får
prata? Vilken roll låter
vi olika människor ha i
vår kommunikation?
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Generella tips och riktlinjer

Normer är osynliga. De kan ge trygghet, men också skapa
begränsningar. En norm brukar beteckna det som majoriteten gör eller
det ofta outtalat förväntade beteendet i en social grupp.
Det kan handla om utseende och klädsel såväl som handlingar.
Att följa normen kan ge fördelar, från att vardagssituationer flyter på
lättare, till rena privilegier och makt. På liknande sätt kan det s kapa
nackdelar för dem som inte följer normerna. Det ger upphov till
diskriminerande strukturer.
Strukturer är när normer begränsar människor på en samhällelig
nivå. Ett exempel är om personer med en viss bakgrund inte blir kallade
till jobbintervju trots att de har lika meriter som de som blir kallade men
som har en annan bakgrund. En struktur är alltså när n
 ormer repeteras
och blir ett vanemönster som drabbar vissa grupper mer än andra.
Det skapar även en situation där personer som är i normen ses som
individer, men de som inte är det ses som representanter för ett kollektiv.
Du kan vara både inuti en norm och utanför en annan samtidigt.
Det kan vara en utmaning för personer som tillhör normen att
förstå upplevelsen för personer som avviker från normen. Personer som
tillhör normen ser, hör och läser hela tiden om andra människor som de
kan r elatera till och identifiera sig med. För en person som bryter mot
normen är det tvärtom. Om den personen blir inkluderad är det oftast
just utifrån att hen är normbrytande. Om personen var inkluderad
utan att r epresentera exempelvis sin etnicitet eller sin sexuella läggning,
skulle inkluderingen bli mer naturlig.
Normer kan ha negativa konsekvenser. Ett exempel är att många
par har en verklighet som de inte alltid reflekterar över. De kan visa sin
kärlek öppet (kyssas, hålla hand och så vidare) utan att oroa sig för att
folk börjar titta, viska, eller i värsta fall utsätter personerna för hot, våld,
kränkningar eller trakasserier.
Normer i sig har inte en positiv eller negativ värdering. Men det
finns normer som har positiv eller negativ påverkan. Exempelvis kan en
positiv norm på en arbetsplats vara att vi alltid hälsar på varandra på
morgonen. Det skapar en god stämning på arbetsplatsen och är positivt.
Det gör att även den som är nyanställd direkt uppfattar att det är så vi
beter oss på arbetsplatsen, och därmed kan följa den outtalade regeln
med enkelhet.

Normer
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Tips och riktlinjer

Stereotyper En stereotyp är en inre bild av en tänkt eller faktisk grupp

och dess medlemmar. Dessa bygger på förenklade och ofta negativa
antaganden om medlemmarnas egenskaper. En stereotyp kan exempelvis
ha etnisk, nationell, religiös eller genusbetingad anknytning.
Exempel på stereotyper kan vara att personer från ett visst land
är snåla eller att personer med en viss hårfärg har mer temperament.
Stereotyper är fördomar som tar sig uttryck i bilder, text, tal eller annan
kommunikation och bygger på att karakterisera människor utifrån
fördomsfulla uppfattningar om olika grupper.
Urval Den som beställer ett reportage, en bild eller film, den som

 roducerar och den som väljer ut den slutliga versionen har alla ett
p
viktigt jobb. Har dessa personer ett medvetande kring mångfald, genus
och n
 ormer kommer det leda till att mer inkluderande bilder lyfts fram.
Det kan räcka med en liten bild eller ett annorlunda reportage för att
väcka en idé hos en person om en möjlig tillvaro eller framtid. Bilder och
filmer visar oss möjligheter. Genom en bred representation i bildmaterial
har vi makten att stärka och väcka människors fantasier om vilka de kan
vara och hur deras liv kan se ut.
En vanlig uppfattning gällande
dokumentära bilder och filmer är att de måste vara helt ”ostyrda”
eller ”ouppställda”. Men ingen bild eller film är helt äkta. Så fort en
fotograf är framme med en kamera kommer situationen och a gerandet
att f örändra dem hen porträtterar från hur de skulle ha agerat utan

Dokumentära bilder och filmer
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Generella tips och riktlinjer

en k
 amera i rummet. Så länge det görs med respekt från fotograf och
medgivande från personerna som ska bli porträtterade är det inte fel att
styra om lite i bilden. Syftet är att få ett annat perspektiv och låta andra
komma fram och synas. Annars är det lätt att de som f otograferas själva
snabbt ramlar in i vad de tror förväntas av dem på en bild. E
 xempel på
det kan vara att män ofta ska stå upp, se bestämda ut, titta bort och vara
fotograferade lite underifrån. Eller att kvinnor ofta ska möta kameran
med ett leende, sitta och se passiva ut samt bli f otograferade uppifrån.

P RO FI LEN

GÖR DITT FÖRSTA VAL TILL
SECOND HAND
Har du tröttnat på din gamla tröja eller
vill hitta en ny till kanonpris? Titta in i en
second hand-butik. Här går det att hitta
riktiga fynd och unika plagg för alla.

DIN GAMLA KAN BLI

BLI ORDRIK PÅ BIBBLAN
Har du läst ut din bok och tycker den är redo för
soporna? Tänk om. Låna istället ut den eller varför
inte kolla med din områdesansvarige om ni kan
göra en återvinningshylla i soprummet för att byta
läsglädje med dina grannar? Biblioteket har också
ett stort utbud böcker, filmer och tidningar för alla
smaker – kul, klimatsmart och gratis!

NÅGON ANNANS NYA!

Exempel

Färgkontrast

Sälj cykeln begagnat eller återvinn den på din
närmaste grovsopstation. En återvunnen cykel
sparar lika mycket koldioxid som om du kört
bil mellan Linköping och Huskvarna – 12 mil!

Flitigt
surr
ger
Återvinning av
välmående
kläder – enområden
succé

t.

Den vita texten på gul bakgrund nedan ger kontrastvärdet
1,81:1. Alltså en bra bit under godkänt. Vitt mot gult är för övrigt
en ökänd färgkombination bland personer med synskador.

VILL DU
HJÄLPA TILL?

Men samma gula färg med svart text (se till höger) ger ett
kontrastvärde på 11,39:1. Alltså väl godkänt. Så det går att
använda alla färger i vår grafiska profil, men inte i kombination
med alla andra färger.

Insamlingen av textil ökade markant efter att vi placerade
ut kärl
textilinsamling
om JOHANSS
i våra områden.
ON SINA BIKUPOR .
LENNART
MRÅDE HAR runt
KOLONIO
VALLAför
I VACKRA
Under 2015 återvann vi tillsammans med Myrorna
HÄR GÖR
HAN HONUNG OCH SALVA OCH SPRIDER KUNSKAP OM BINAS
och Ragn-Sells hela 16 000 kilo textil!
VÄLGÖRA NDE EGENSKA PER BÅDE FÖR MÄNNISK A OCH NATUR.
pens arbete för barns rätt till utbildning,
Fel Varför är det så viktigt?
TEXT: Felicia Welander FOTO: Satu Knape

Våra behållare för textilinsamling hittar du här:
• Repslagaregatan 7
• Åbylundtorget
• Föreningsgatan 39
• Hjälmgatan 8
• Hjälmsätersgatan 4
• Djurgårdsgatan 71
• Vasavägen 20
• Platensgatan 32
• Konsistoriegatan 14
• Kungsgatan 4
• Norgegatan 8, tagg
behövs för tillträde.

Rätt

hälsa, trygghet och skydd.
För varje år och varje person som bor
– Ja, Stångåstaden hörde av sig
i Sverige köper vi 15 kilo textil i
till oss och undrade om det inte
form av kläder, handdukar och dukar.
gick att återbruka mycket av det
Hela åtta kilo av dem slängs i soporna
som blev kvar från renoveringar
och utgör också fem procent av våra
och om vi kunde hjälpa till. Vi
hushållssopor. Efter en idé från vår
inte haft vitvaror
tidigare,
Johanna Boivie iplacerade
när de
är arga och surrar irriterat runt
nybörjarkurser
biodling ochhade
producerar
e senaste åren har projektledare
mensom
bestämde
att prova och
och varnar först.
kärl för att
samla in
Joakim Ragnar, Erikshjälpen
denutpopulära
”Vallahonungen”
han oss huvudet
rapporter om att bina Stångåstaden
har gått över all förväntan,
områden,
vilket snabbt
R läggs i
säljer
till vänner
och bekanta.det
Bikuporna
minskar oroat många, textil i våra
grön påse
Har dubutikschef
blivit stucken många gånger?
har han snickrat ihop själv. berättar Joakim Ragnar
särskilt eftersom 75–80 gav resultat.
ämtas i
på Erikshjälpen i Linköping.
Ja,
det
händer ibland,
men inte lika oftaför alla   Stångåstaden
procent
av
alla
grödor
i
världen
är
Kommunikation
10
srummen)
Undrar du var din gamla spis tog vägen?
Hur har bina mottagits av de andra
på
som man kan tro. Fast förra sommaren
beroende
av att pollineras av bin,
– Vi får själva välja ut det vi vill ha
På Erikshjäpen finns numera en hel
le som flugor och humlor.
kolonigästerna?
flögschysst
ett bi ut
upp
fjärilar,
och som vi tycker ser
ochi näsan och stack mig där.
avdelning med vitvaror och badrumsorna.

SOPOR
a av
en i
rl i
rummen.

D

Just nu är det populärt
att köpa saker till sommarstugor,
som kyl, frys och handfat.

000 kg
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Tips och riktlinjer

Tillgänglighet i text
En mycket stor del av befolkningen har svårt att läsa och förstå text.
För att nå fram till så många som möjligt är det alltså viktigt att texter
är skrivna med ett enkelt och begripligt språk.
Välj därför ord och innehåll med stor omsorg. Använd korta,
vardagliga ord och var konkret i det du beskriver. Undvik också inskjutna
bisatser och hjälp läsaren genom att vara tydlig om något syftar tillbaka till
någon eller någonting. Läs mer om hur vi skriver texter på sidorna 14–23.

Tillgänglig formgivning
Det är viktigt att ha hög kontrast mellan text och bakgrund. På föregående
sida ser du exempel på ett underkänt kontrastvärde. Detta blir extra svårt
att läsa för personer med nedsatt läsförmåga, exempelvis personer med
dyslexi och personer med synnedsättning.
När vi lägger text på bild, och kontrasten inte blir tillräckligt hög,
använder vi bakgrundsplatta bakom texten.
Mät gärna kontraster med gratisverktyget Color Contrast Analyser,
och säkerställ att kontrastvärdet är minst 4,5:1.
www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
Undvik kursiverad text. Det försämrar läsbarheten
och är särskilt problematiskt för personer med dyslexi. Håll radlängderna
korta för att underlätta för ögat att hitta från slutet av ena r aden till början av
nästa. En bra riktlinje är 50–70 tecken per rad inklusive b
 lanksteg. Det är ock
så viktigt att undvika för liten storlek på texten. Du ska framförallt använda
vanliga och välkända typsnitt. I längre textavsnitt använder du typsnitt som är
anpassade för brödtext. Våra typsnitt hittar du i vår grafiska manual.

Texters formatering

För att nå fram med information till så många
som möjligt är det viktigt att använda flera olika format tillsammans.
Exempelvis att komplettera en text med ett diagram eller en film.
Att erbjuda kompletterande format gör att personer själva kan v älja
på vilket sätt de vill ta del av informationen. Det är en nyckel för att lyckas
med tillgänglig kommunikation.

Kompletterande format

Stångåstaden   Kommunikation för alla
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Checklistor
På följande sidor har vi sammanställt våra råd
och riktlinjer för att vår kommunikation ska
vara så tillgänglig och inkluderande som möjligt.
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Texter med aktiva verb är lättare
att förstå. ”Fler satsningar ska
göras på förskolan” blir enklare
att förstå när det skrivs om till
”Kommunen ska satsa mer på
förskolan.”
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Text

Text

Hyrköp
Fördel 55+
Fördel hyresrätt
AktivBo
Text

När vi skriver texter gör vi det för att så många som
möjligt ska förstå det vi vill säga. Undersökningar
visar att när vi anpassar texten efter de målgrupper
som har svårast att läsa och förstå svenska, så under
lättar vi för alla. Vi skriver texter med ett v årdat,
enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om
demokrati; alla har rätt att förstå det vi skriver.

Några exempel på
interna begrepp på
Stångåstaden:

Tips när du ska skriva texter
Tänk på att läsaren antagligen har
andra förkunskaper om ämnet än du som skriver texten, eller inga
förkunskaper alls. Undvik eller förklara ord och uttryck som är i nterna,
alltså som är v anliga inom just din verksamhet, men ovanliga för
utomstående. U
 ndvik också onödigt bildspråk och talesätt som kan
missförstås.

Undvik ett internt perspektiv

Exempel på talesätt
och bildspråk som
kan missförstås:
Ta en bensträckare

En mycket stor del av b
 efolkningen
har svårt att läsa och förstå text. För att nå fram till så många som
möjligt är det alltså viktigt att texter är skrivna med ett e nkelt och
begripligt språk. Välj därför ord och innehåll med stor omsorg. Använd
korta, v ardagliga ord och var konkret i det du beskriver. Undvik o
 ckså
inskjutna bisatser och hjälp läsaren genom att vara tydlig om något
syftar tillbaka till någon eller någonting.
Läsning är en komplicerad process som kräver mycket hjärn
kapacitet. Vid läsning hanteras informationen i korttidsminnet och
där pågår då två parallella processer: avkodning och tolkning.
Läsare som har lässvårigheter lägger mycket kraft på att avkoda
informationen. Därmed blir det mindre kraft kvar till att tolka innehållet.
En annan svårighet för läsare är dubbla negationer, exempelvis ”det är
inte omöjligt”. Leta därför efter ”inte:n” i texterna och vänd på satserna.
Skriv texter så enkelt som möjligt

Stångåstaden   Kommunikation för alla

Sova på saken
Vända på skutan
Först till kvarn
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Text

Undersökningar visar också att texter med omvänd ordföljd
 ppfattas som svårare än texter med rak ordföljd. Ett exempel på
u
omvänd ordföljd är:
”Vart fjärde år väljer Sverige ny regering.”
Med rak ordföljd blir informationen lättare att ta till sig:
”Sverige väljer ny regering vart fjärde år.”
Ett direkt du-tilltal är viktigt för att nå
fram till läsaren. Texter blir också mer begripliga och engagerande med
en synlig författarröst och ett direkt du-tilltal till mottagaren.
Med ett direkt tilltal blir det dessutom ofta automatiskt flera
bonuseffekter:
• Språket blir mer modernt.
• Meningarna blir kortare.
• Det blir fler verb i texten (vilket är lättare att förstå än substantiv).
Observera att ett direkt tilltal även är att rekommendera för texter
som vänder sig till en snävare målgrupp och för texter som kanske inte
ens läses av målgruppen utan av ombud för målgruppen. Exempelvis
information till personer som nyligen har flyttat till Sverige, då kanske
en anhörig eller god vän läser upp texten högt. N
 aturligtvis är det minst
lika viktigt i det fallet att den som läser ska k
 unna läsa ”du”, och inte
”den som” eller något annat abstrakt.

Tilltalet till läsaren är ”du”

En text i aktiv form är både enklare,
trevligare och tryggare för läsaren. En aktiv form innebär att texten har
aktiva verb. Den aktiva formen hjälper till att hålla läsaren intresserad
genom att något händer. I en aktiv textform finns det också ett prono
men, alltså någon som gör något.
Motsatsen till aktiva verb är passiva verb. Passiva verb känner vi
igen genom att de slutar på s, och de saknar subjekt. En passiv form gör
texten otydlig och tråkig. Läsaren tvingas undra vem som är ansvarig
för handlingen eftersom det inte står skrivet i texten. Genom att använda
ett pronomen eller namn behöver ingen feltolka eller gissa. Det är att
respektera sin läsare.
Jämför den passiva formen:
”Fler satsningar ska göras på äldrevården” (otydlig text)
med
”Kommunen ska satsa mer på äldrevården.” (tydlig text)

Skriv texter med aktiva verb
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Text

Undvik förkortningar och akronymer Förkortningar stör l äsningen
och gör texten svårare att förstå för många läsare. Därför är det till
exempel bättre att skriva ”till exempel” istället för ”t.ex.” Tidigare fanns
förkortningarna till för att spara utrymme i texter, och att spara pengar,
då varje bokstav kostade att sätta när man skulle trycka en broschyr.
Numera har vi inte de problemen. Förkortningarna utgör helt enkelt
onödiga stoppord och är inte till glädje för någon. Undvik därför helst
förkortningar helt och hållet.
Det finns en särskild sorts förkortningar som med tiden har blivit egna
ord. De kallas akronymer. Ett exempel på en akronym är SIDA. Här läser
vi inte varje bokstav för sig. Istället läser vi förkortningen som ett eget
ord. (Och det är förmodligen få som vet att förkortningen SIDA står för
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och är en myndighet
som arbetar med bistånd.) När den här typen av a kronymer används
kan det ibland vara bra att förtydliga genom att skriva ”
 myndigheten
SIDA”. Det finns också tillfällen där akronymen bör skrivas ut. Det gäller
exempelvis när akronymen inte är självklar för alla läsare och när orden
bakom akronymen tillför något till förståelsen av texten.

Stångåstaden   Kommunikation för alla

Vi strävar efter att
inkludera utan att
markera. Denna bild
kan användas i ett
informationsbrev för att
illustrera att bostadsområdet har nära till
en bra matbutik.

17

foto: Maskot bildbyrå

Tänk på att ha en neutral och inte
rörig bakgrund när du fotograferar.
Det ger en hög tillgänglighet om
det blir text på platta i bilden
när den används exempelvis i
en tidning eller på webben.

18
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Text

En film, bild eller ljudfil kan
ofta återge komplex information på ett enklare sätt än vad en text
kan. Komplettera därför texter med andra format som återger s amma
information. Det ökar chansen att alla läsare blir intresserade av
innehållet. Särskilt viktigt är kompletterande format för personer med
nedsatt läsförmåga.

Komplettera texter med andra format

Spela in en film som
visar en hyresrätt och
dess omgivning. Lägg
filmen i anslutning
till textbeskrivningen
av hyresrätten på
webben.

Text

Alla sidor bör ha en r ubrik
som ger användaren information om texten samt en chans att avgöra om
hen ska läsa vidare eller inte. Alla texter som är längre än ett par stycken
bör också ha underrubriker. Underrubriker krävs oftast för att texten ska
bli begriplig och överskådlig, både för vana läsare och för ovana läsare.
De kan också vara till stor hjälp för personer med lässvårigheter.
Underrubriker gör det också lättare att läsa texten snabbare,
framförallt för personer som använder uppläsande hjälpmedel. Många
hjälpmedel presenterar rubrikerna som en innehållsförteckning över
texten, och gör det också möjligt att hoppa direkt mellan rubriker.
På så sätt slipper användaren läsa igenom hela texten för att komma
till det som är intressant.
Använd rubriker för att strukturera texten

Exempel på
kommunikation
i flera format:

Använd tabell
och diagram som
komplement till
en textbeskrivning
av en undersökning.

Ett bra sätt att ge
l äsaren en tydlig struktur i en text är att använda punktlistor eller
numrerade listor. En lista lyfter fram viktig information och skapar luft
i texten. En bra tumregel är att använda listor när du radar upp tre eller
fler objekt efter varandra.

Använd listor för information som radas upp

Använd ingresser för att underlätta förståelsen av texten

Både längre och kortare texter vinner på att ha en inledande ingress.
Ingressen ska kortfattat beskriva textens innehåll och skapa ett intresse
för det som kommer efter. En bra ingress ska också hjälpa användaren
att avgöra om texten innehåller den information du söker. Bra ingresser
ger på så sätt en m
 öjlighet att snabbt orientera sig på webben.
Vi använder översättningar när det finns behov.
Vi kvalitetssäkrar alltid översättningar med målgruppen innan utskick
eller användning. Kvalitetssäkra genom att stämma av den med någon
som kan språket.

Översättningar

Stångåstaden   Kommunikation för alla
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Text

Exempel

Färgkontrast och rubriker
Vi gör följande för att skapa en hög tillgänglighet i
våra trycksaker:
•
•
•

kompisar jätteglada för det blir många
roliga temafester just nu.
På dottern Florences födelsedagsfest
förra året var temat Hungerspelen efter
boken med samma namn som också blivit film. Bilderna från den festen visades
bland annat på några av världens största
partybloggar. Det är många från andra
länder som följer henne både på bloggen
och på Instagram.
– Jag har blivit kontaktad av bröllopsplanerare från både Los Angeles och
Brasilien som sett mina tårtor. Självklart
följer jag mina idoler också och en morgon fick jag till min stora förvåning se
en bild på min tårta hos min idols profil.
Det visade sig att en kund i Los Angeles
hade kommit in och velat ha den.
Genom sin blogg har hon också blivit
erbjuden jobb i bland annat Dubai för att
starta upp ett nytt konditori.
– Men det har inte riktigt funkat även
om det är kul att bli tillfrågad. Nu bara
väntar jag på det där erbjudandet jag inte
kan säga nej till, säger Lisa och skrattar.
Att flytta runt är annars inget hon
tvekar för. Lisa kommer ursprungligen
från Vällingby utanför Stockholm och
när hennes gymnasielärare frågade vad
hon skulle göra efter skolan kom svaret
direkt: "Flytta från Sverige".
– Tanken var att åka som au pair till
Irland i sex månader och sedan fortsätta
till USA, men jag blev förälskad i den
gröna ön och människorna där.

Vi använder huvudsakligen svart textfärg för att
skapa hög läsbarhet.
Vi skriver beskrivande rubriker, som är längre.
Det ger läsaren en bättre bild av den information
som finns i brödtexten.
När vi lägger text på bild, och kontrasten inte
blir tillräckligt hög, använder vi bakgrundsplatta
bakom texten.

Lät slumpen styra
Hon blev kvar i Dublin i fyra år, jobbade
på IBM och Microsoft, träffade sin förste
man och fick dottern Florence. Men att
ha barn på Irland var ingen lek. Barnomsorgen kostade nästan lika mycket som
Lisa fick ut i lön så familjen beslutade
sig för att flytta hem till Sverige och valet
föll på Sundsvall.
– Men det var lite för kalla vintrar för
mig. Vi stannade i 1,5 år och när vi skilde
oss hamnade jag i Linköping av en ren
slump. Jag ville till en mindre stad och
fick jobb som barnskötare på en engelsk
förskola. Allt skedde lite spontant, jag
ville flytta söderut och några månader
senare var jag här och tänkte: Vänta, vad
gjorde jag nu? Men det är tolv år sedan
så det gick ju rätt bra.
Men första halvåret var hemskt. Enda
tiden Lisa hade för sig själv var resan

NR. 3 2015
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Alla trivs
i Linköping
Jag har blivit kontaktad
Nybyggen över
bröllopsplanerare från både
helaavstaden
Los Angeles och Brasilien som sett
Gör miljövinster
tårtor.
närmina
du tvättar

JagVibrukar
gillar att
spela
de där
bo i hyresrätt!
låtarna som alla
kan. Eftersom
jag gillar Kent
blir det en del
av dem också.

mellan Florence förskola i T1 och hennes
eget jobb i Mjärdevi.
– Jag var helt slut och somnade samtidigt som Florence varenda kväll. Så såg
hela hösten ut. Jag kommer ihåg första
gången jag kunde köpa en liter mjölk
själv utan barn, det var lyx!
Efter ett halvår började hon plugga
folkhälsovetenskap och då vände det.
Hon lärde känna folk och träffade en av
sina bästa vänner under utbildningen.
– Det var kul även om jag inte har så
mycket nytta av just den utbildningen i
dag.
Lägenheten i Berga byttes mot en lägenhet i kollektivhuset Stolplyckan, där
Lisa blev kvar i flera år. Efter några månader på Ådalagatan blev det radhus i T1
där hon nu bott i 5,5 år med sin nya man
och barnen Florence 14 år och Milo 5 år.
– Det är faktiskt det längsta min
dotter har bott någonstans. Nackdelen
med att flytta mycket är att man blir lite
rotlös. Trots att jag stormtrivs i Linköping finns det alltid en liten röst inom
mig som viskar att det skulle vara skönt
att flytta utomlands igen eller till
Helsingborg som verkar vara en mysig
stad. Jag har min man som håller kvar
mig här, men man vet aldrig vad som
händer i framtiden!

MIDSOMMARTÅRTA
BESÖK HOS STÅNGÅSTADENS VD
A´LA SOCKERRUS
Den vita sammetskakan med jordgubbssmak innehåller lemoncurd,
citronmarängsmörkräm och färska
jordgubbar och kan dekoreras med
ätbara blommor eller bär. Tänk på att
du måste handla ätbara blommor hos
grönsakshandlaren alternativt odla
själv ifall de ska ätas.

Hela receptet hittar du på
EN TIDNING TILL DIG SOM BOR I LINKÖPING FRÅN STÅNGÅSTADEN
http://tinyurl.com/pc2qyk8

VÄ LKOM M EN H E M N R. 2 2015
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MÖT
HIBO

NYA ANSIKTEN I BOBUTIKEN

Månadens mest
-ade Instagrambild
Senaste månaden har denna bild fått flest
likes på Stångåstadens Instagramkonto.
Den postades den 4 oktober av vår gästinstagrammare som bor hos Stångåstaden i
Ullstämma. Bilden har i skrivande stund 59
likes.
Följ oss gärna på @stangastaden

Fel

20

Tre snabba frågor till vår
trainee-talang Hibo

Ingen av dem hade
varit
1. Vem
är du? särskilt
namn är Hibo Ali. Jag är en 23-årig
mycket i Linköping Mitt
innan
de som
flyttade
hit, på
byggnadsingenjör
just nu är trainee
Stångåstaden.
men i dag trivs de bra, liksom chihua2. Varför sökte du dig till Stångåstaden?
huan Papi som på avstånd
håller
kollsompå
Jag ville få ett så
brett perspektiv
möjligt
inom byggvärlden och fastighetsbranschen,
dagens gäst.
och som trainee på Stångåstaden får jag
detta. Jag får lära sig hur bolagets alla delar
fungerar
får prova
på olika saker som
– Första gången vi
varochhär
tillsamjag kanske inte hade fått göra vanligtvis.
med andra traineer
mans var för 8–9 årDessutom
sedanfår jag
dånätverka
uppfödaren
inom mitt traineeprogram då vi träffas på
hade bett oss att vårexempelvis
storautbildningar.
hund skulle
3. Vad är det bästa
med att
vara på
trainee här?
vara med på en utställning.
Det
var
Det bästa med att jobba på Stångåstaden
är att jag
får utforma mina hade
arbetsuppgifter
sommaren och Håkan
Hellström
utifrån mina intressen, samtidigt som jag får
ett brett perspektiv inom fastighetsvärlden!
konsert i Kungsträdgården
så det passade
ju bra, säger Fredrik som är mycket musikintresserad.

man får möta kunder. – Vi har alla tre tidigare
jobbat med service och kundmöten, så det är kul
att få vara i Bobutiken. Vi gör allt vi kan för att
varje kund ska känna sig sedd. Vid månadsskiftena är det till exempel väldigt högt tempo för
oss. Det är då hyresgäster flyttar in och ut, och
det kan bli längre väntetid för kunderna för att
har all nyckelhantering. Då gäller det att få allt
att flyta på ändå. Men det är kul med omväxlande arbetsuppgifter och att det är så spontant.
Man vet aldrig vad nästa samtal handlar om.
– Det är därför vi alltid måste vara på
alerten när telefonen ringer, säger Fredrik. Man
måste vara beredd på frågor om allt möjligt.
-– Ja, men det roligaste är att det känns så
meningsfullt att stå här i Bobutiken, avslutar
Robin. Här hjälper vi ju folk med ett av de
viktigaste besluten i livet – hemmet.

Tekniska verken hämtar
din julgran från vecka 3

vintrarna
kortare
Från och med den 16
januari 2017 nu.
börjar Här lämnar man
Tekniska verken samla in utslängda julgranar.
bara
utanför
dörren
och slipper att
Du som ärsnön
Stångåstadens
kund kan ställa
din
julgran utanför återvinningsrummet. Schema
skotta
och
skotta
som
för när Tekniska
verken
besöker vilka
områ-när man har hus.
den hittar du på tekniskaverken.se

Bredare roll
Under årens lopp har de kom
bostadsbolagens roll ändrat
Stångåstaden bildades 1942

Nya utmaningar
KOMMANDE AKTIVITETER
Fredrik var tidigare vd för Bostads• 4 mars: audition
till sommarjobb
bolaget
Mimer
i Västerås och blev 2012
(mer info kommer).
utsedd
”Åretsnärvd”,
• 9 mars: till
vi är matchvärdar
LHC bland annat för
spelar mot Frölunda. Vi delar även
ledarskap
och framgångsrikt Corporate
ut vårt hockeystipendium.
• 18 mars: signering och försäljning
Social
Responsibility arbete, men för ett
av Stångåstadens jubileumsbok i
klockan 10–13.
parBobutiken
år sedan
kände han att det var dags
för en ny utmaning.
– Även om det går bra måste man våga
Bläddra i
Välkommen Hem
flytta pånummer
sig för
allas skull. I Västerås
4
Du har väl inte missat vår kundtidning Välkommen Hem som
landade i din brevlåda i december? Där kan du läsa mer om vår
Tid över
kände
jag
alla, vilket ju är praktiskt och
Tryggve-stipendiat Peter som jobbar mot utanförskap i Ryd, om hur
får ett ännu tryggare hem – och så har vi besökt en av Sveriges
lätt, men det kan också vara en fälla, så
Eftersom han redan du
visste
att Linköping
största champinjonodlingar i Vikingstad. Trevlig läsning!
det har
varit kul att få bygga upp ett nytt
var en hyfsat stor stad
klassochsom
Gå in ipåsamma
issuu.com/stangastaden
bläddra i alla utgivna
nummer.
nätverk. När man kommer utifrån är det
Västerås inför flytten för ett par år sedan,
lättare att se saker ur en annan synvinkändes det inte som en jättechansning.
Rätt
kel och jag tror att jag har bidragit till att
– Sedan är det skönt
att bo i hyreshöja tempot på en massa områden.
rätt också. Det märks att man får mer tid
Något han har jobbat mycket med är
över när man slipper ta hand om hus och
företagskulturen, att genom värderingar
trädgård.
och visioner hitta gemensamma mål. Att
– Eftersom jag är lite rastlös hade jag
kunderna är nöjda är det viktigaste och
redan innan det här blev aktuellt tjatat på
det måste vara det som styr.
Fredrik om att vi skulle flytta någon an– Vi har arbetat en hel del med hållbarnanstans, säger Minna. Jag älskar lägenhetsfrågor. Vi försöker
ligga i framkant
heten och trivs jättebra och ville dessutom Kommunikation
för alla  
Stångåstaden
med ny teknik när det gäller energibebo i ett äldre hus. Det är väldigt lugnt här,
sparingar och annat och satsar också på
vi ser knappt grannarna. Dessutom känns
En lätt orientalisk touch vilar över va
Erbjudandet gäller t.o.m 2015-12-01

Fredrik Ählström, Robin Bronow och Joseﬁn Ekström är nya ansikten i Stångåstadens
Bobutik. De jobbar som kundansvariga sedan
början av september. Kanske var det någon av
dem som hjälpte dig med ditt senaste ärende i
butiken eller via telefon?
– Kundansvariga har en väldigt bred roll, och
man måste verkligen ha koll på allt. Det är nog
en av de största utmaningarna med jobbet, berättar Robin. Men det är det som är så kul också!
Fredrik håller med och listar några av arbetsuppgifterna. – Vi jobbar bland annat med att
publicera lediga lägenheter på hemsidan, hyra
ut parkeringsplatser och garage, svara i telefon,
ta emot kunder, hantera nycklar vid in/utflytt,
hjälpa till med tillval och skriva kontrakt. Och
så blir det en del lägenhetsvisningar.
Josefin tycker att det är som roligast när

förnyelsebar energi. Vi har fle
ningar med solceller och ett m
självförsörjande när det gälle
genom att öka vårt ägande i
Även på hemmaplan försö
leva så miljömedvetet det går
fallssortering och annat. Efte
så centralt blir det heller inte
körning nu för tiden. Det går
bare, och är skönare, att gå e
Social hållbarhet är ytterl
område som ligger Stångåsta
om hjärtat. I somras deltog F
seminarium i Almedalen där
läste om hur man kan ställa
i upphandlingar för att hjälp
arbetslösa att få jobb.
– Vi tror att man både tjän
och får nöjdare kunder geno
veckla stadsdelar på ett bra s
är några inriktningsförändrin
känns kul och som följer vår
alltid ligga ett steg före. Vi vi
bättre på innovation och för
bete även i vardagen, när det
ner och liknande. Det är någ
genomsyra hela företagskultu

1612_medskick_jan2017.indd 4
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Checklista för text
T änk igenom varför du skriver och vad du vill uppnå med din text.
Hur når du ditt syfte på bästa sätt?
T exter har ofta flera mottagare, men i regel en huvudsaklig målgrupp.
Försök att se din text med mottagarens ögon.
Text

Tilltalet till läsaren är ”du”.
Skriv med aktiva verb. Läs mer på sidan 16.
 ndvik förkortningar, talspråk, akronymer (förkortningar bildade av
U
begynnelsebokstäver) och intern jargong.
Använd listor, exempelvis punktlistor, för information som radas upp.
Disponera texten logiskt. Det viktigaste i texten kommer först.
Använd rubriker, underrubriker och ingresser för att strukturera texten.
 kriv korta meningar. En mening ska inte sträcka sig mer än två rader
S
i Word. Stryk allt som inte behövs.
Förklara svåra ord och komplexa begrepp.
 ontrollera texten så att den innehåller inkluderande beskrivningar och
K
ord. Undvik till exempel att beskriva en yrkeskategori som han eller
hon. Använd hellre skrivningen ”en person som immigrerat” istället
för ”immigrant” och använd bara denna beskrivning och liknande när
det är relevant information. Läs mer i ordlistan som finns som bilaga till
handboken.
Låt någon annan läsa texten.
 undera över vilka kompletterande format och kanaler du kan använda,
F
exempelvis att komplettera en text med ett diagram eller en film.
Kommunicera viktig information i flera kanaler; exempelvis SMS, brev
och informationsmöte.
 täm av budskapet med några i målgruppen innan utskick så att det är
S
relevant och intressant.

Stångåstaden   Kommunikation för alla
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Text

Checklista för reportageintervju
Använd checklistan för text på sidan 21.
 älj och rekrytera intervjupersoner för att få en bredd bland
V
de medverkande. I diskrimineringslagen hittar du de sju
diskrimineringsgrunderna som kan fungera som checklista:
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder
 äkna för att se till att de utvalda intervjupersonerna har en bred
R
representation av kön, etnicitet, bakgrund, familjekonstruktioner,
funktionsnedsättningar och ålder.
 träva efter att lyfta fram fler berättelser som föreställer unika individer
S
som kan stå som motpol till stereotyper. Bilderna ska representera många
skilda individer som lever i Sverige så att alla ska känna sig sedda.
Alla minoriteter innehåller också en mängd skilda individer med olika
förutsättningar, erfarenheter och drömmar. Vi vill lyfta fram dessa för
att hjälpa till att bredda människosynen i vårt bildspråk och bekämpa
fördomar.
 ar medveten om normer när du planerar intervjufrågorna. Inkludera
V
utan att markera. Säkerställ ett upplägg där du är medveten om hur du
vill framställa de medverkande, exempelvis kring könsroller och för att
motverka fördomar och stereotyper.

22
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Text

Säkerställ ett upplägg där du
är medveten om hur du vill
framställa de medverkande,
exempelvis kring könsroller
och för att motverka fördomar
och stereotyper.
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Mitt i prick! Här är bollen,
korgen och händelsen i
allas fokus. Inte rullstolen.
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Bild

Bild
Bilder är fantastiska hjälpmedel i vår kommunikation.
De fångar mottagarens uppmärksamhet och förmedlar
ett budskap snabbt. Det är verkligen sant att bilder säger
mer än tusen ord. Just därför är det särskilt viktigt hur vi
skildrar människor och väljer modeller när vi beställer
bilder och vilket kroppsspråk modellerna har.

Stångåstaden   Kommunikation för alla
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Bild

Checklista fotografering
 älj fotografier eller modeller till fotograferingen för att få en bredd
V
bland de medverkande. Detta för att få fram ett inkluderande bildmaterial.
I diskrimineringslagen hittar du de sju diskrimineringsgrunderna som kan
fungera som checklista:
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder
 ar medveten om normer när du planerar fotograferingen eller köper
V
bilder. Säkerställ ett upplägg där du varit medveten om hur du vill framställa de medverkande, exempelvis kring könsroller och för att motverka
fördomar och stereotyper.
 e till att platsen där fotograferingen ska ske är fysiskt tillgänglig,
S
exempelvis för modeller som kör rullstol.
T änk på vilken roll alla medverkande har i fotografiet, alltså vilken funktion
de ska fylla som medverkande i själva fotografiet.
 är du väljer bilder är det bra att räkna för att se till att de u
N
 tvalda
bilderna har en bred representation av kön, etnicitet, bakgrund, familje
konstruktioner, funktionsnedsättningar och ålder.
Inkludera utan att markera. Låt vem som helst få representera vem som
helst i bildmaterial och låt det vara obetydliga, okommenterade detaljer
i bilderna. Se exempel på sidan 24.
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 är du instruerar modellerna eller väljer ut bilder ska du lägga vikt på
N
aktivitet och passivitet i könsfördelningen. Undvik bilder på enbart a
 ktiva
killar och passiva tjejer. Undvik även att enbart ta bilder på män som
utför intressen som domineras av män och på kvinnor som utför intressen
som domineras av kvinnor. Försök att få en blandning i vem som gör vad.
Detta gäller även yrken.
Ha som ambition att alla är lika aktiva, förslagsvis där kvinnor och
män gör någonting tillsammans. Tänk igenom vad kläderna förmedlar och
vilket kroppsspråk personerna på bild ska ha för att få en jämn fördelning
mellan modellerna. Exempelvis vilka som har kostym, vilka är allvar
liga, vilka poserar, vilka har ett naturligt kroppsspråk, vem tittar rakt in
i kameran, vem vänder bort blicken, vem har huvudet rakt och vem har
huvudet på sned.
Bild

L yft fram fler bilder och berättelser som föreställer unika individer som
kan stå som motpol till stereotyper (alltså våra förutfattade meningar om
hur olika grupper av människor är). Alla minoriteter innehåller också
en mängd skilda individer med olika förutsättningar, erfarenheter och
drömmar. Sträva efter att lyfta fram dessa för att hjälpa till att bredda
människosynen i vårt bildspråk och bekämpa fördomar.
 erätta för den anlitade fotografen om vikten av icke-stereotyp fram
B
ställning och inkludering. Säkerställ att fotografen förstår uppdraget.
Se till att fotografen vet:
•	Fakta om personen och situationen. Det är bra om fotografen har
pratat med personen som ska fotograferas.
•	Hur platsen för fotografering fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv
och om det finns alternativa platser.
•	Vad som ska fotograferas och vad som önskas.
 undera på sammanhang, färg och form och slutanvändning av bilden.
F
Informera fotografen om detta.
 örsäkra dig om att personen som ska fotograferas vet vad som förväntas,
F
till exempel vad gäller klädsel och om ombyten ska tas med.
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Bild

Exempel

Rekryteringskampanj
Ett sommarjobb hos oss kan vara starten på din yrkeskarriär. Ta chansen …

Kom till årets audition!
Den 15 mars klockan 10.00 slår vi upp portarna
till vår audition för 2014 års sommarjobbare.
50 platser på en rad olika tjänster ska tillsättas
och en av dem kan bli din.

Samla ihop dina allra bästa sidor och ställ dig
i kön till vårt kontor i Tornet, Tornbyvägen 1.
Ingen föranmälan behövs! Välkommen!

Läs mer på www.stangastaden.se

Fel
Vi vill arbeta strategiskt med att
synliggöra fler personer och skapa
en bred representation i kommunikationen. Vi vill att fler ska känna sig
tilltalade och känna engagemang för
att ta del av innehållet. Det innebär
att vi arbetar med att välja modeller
med stor omsorg. Vi lägger extra tid
och resurser på att leta efter modeller
innan vi fotograferar.

Årets sommarjobb
är här!

AUDITION

4 MARS
TORNET 10.00

Fota och lägg till med
snapkod för bästa
auditiontipsen!

@stangastaden

Stångåstaden_stortavla_sommarjobb_2017.indd 1

Läs mer på stangastaden.se

2017-02-01 15:59

Rätt
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foto: Satu Knape
Bild

När vi marknadsför vår
arbetsplats strävar vi efter
att visa den bredd som vi
vill rekrytera.
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Den som beställer ett reportage, en bild eller
film, den som producerar och den som väljer ut
den slutliga versionen har alla ett viktigt jobb.
När dessa personer har ett medvetande kring
inkluderande kommunikation kommer det leda
till att mer inkluderande bilder lyfts fram.

30
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Bild

Mall för beställning av uppdrag till fotograf
1.

Beställ en icke-stereotyp framställning som handlar om att inkludera utan att
markera. Säkerställ att fotografen förstår uppdraget.

2.

Lägg vikt på lika aktivitet och passivitet i könsfördelningen när du instruerar
modellerna samt väljer bilder för leverans.

3.

Lägg in fakta och berätta om personen som ska vara modell och situationen
eller situationerna du önskar i fotografierna. Exempelvis:
a. Omslagsbild.	Halvkropp. Stående bild. Ska användas som omslagsbild.
Fotografera en bild som kan användas som närbild. Tänk på
att ha en neutral och ej rörig bakgrund, för hög tillgänglighet
om det blir text på platta i bild.
Bild

b. Inlaga.	Stående bild. Ska användas i artikeln. Ta några bilder på lite
avstånd och några närmare. Fotografera en naturlig situation
i hens arbetsmiljö. Tänk på att ha en neutral och ej rörig bak
grund. Känslan ska vara värme, aktivitet och kul på jobbet.
c. Miljöbilder.	Passa på att ta miljöbilder när du ändå är på arbetsplatsen.
Både stående och liggande format.
4.

Ange om beställaren eller fotografen ska berätta för modellerna om vad som
ska fotograferas i detalj, samt vilken eventuell klädsel som önskas eller ska
undvikas, och om ombyte ska tas med.

5.

Ange sammanhang, färg och form där bilden ska publiceras och information
om vad bilden ska användas till. Ange även utdrag ur eventuellt textinnehåll
eller intervjufrågor som kommer att publiceras i samband med bilden.

6.

Ange plats för fotografering och alternativ till denna plats.

7.

Ange vilken funktion alla medverkande har i fotografiet.
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Bild

Checklista vid köp av fotografier
 ar medveten om normer när du köper bilder. Till exempel hur du vill
V
framställa könsroller och för att motverka fördomar och stereotyper.
Det handlar inte om att välja bort bilder på personer som följer normen,
utan om att komplettera med bilder på personer som inte gör det.
 äkna för att se till att de utvalda bilderna har en bred representation
R
av kön, etnicitet, bakgrund, familjekonstruktioner, funktionsnedsättningar
och ålder.
 är du väljer bilder ska du lägga vikt på lika aktivitet och passivitet
N
mellan modellerna, exempelvis utifrån könsfördelningen.
L yft fram fler bilder och berättelser som föreställer unika individer som
kan stå som motpol till stereotyper. Lyft fram olikheter för att hjälpa till
att bredda människosynen i vårt bildspråk och bekämpa fördomar.
Inkludera utan att markera. Låt vem som helst få representera vem som
helst i bildmaterial och låt det vara obetydliga, okommenterade detaljer
i bilderna. Se exempel i bilden på sidan 17.
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Bild

Det handlar inte om att välja
bort bilder på personer som
följer normen, utan om att
komplettera med bilder på
personer som inte gör det.
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Webb

Webb
Vid sidan av personliga möten med våra kunder
är webben vår viktigaste kommunikationskanal.
Vår n
 ärvaro på webben ger kunderna möjlighet att
interagera med oss på vår webb och via sociala m
 edier.
Bilder som du lägger in på webben ska beskrivas kort i en
alternativtext (alt-text). Det kan du i de flesta publiceringssystem göra
samtidigt som du lägger in själva bilden. Alt-texten läses upp av hjälpmedel
och förmedlar på så sätt bildens innehåll till besökare som inte kan se den.

”Alt-texter”

Det finns några enkla grundregler när du skriver alt-texter:
• Alt-texten ska beskriva informationen och motivet.
• Alt-texter ska även finnas på ”stämningsbilder”, även om b
 ilden
inte har så mycket med innehållet att göra. Det underlättar
bland annat i kommunikationen mellan seende och icke-seende:
”Är du på sidan med bilden på en skog?”
• Undvik att inleda alt-texten med ”Bild…”, det förmedlas redan
av hjälpmedlen.
• Avsluta gärna alt-texten med vilken typ av bild det är.
Till exempel ”Skrattande barn, illustration” eller ”Vd Annika
Larsson, porträttbild”.
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Webb

Exempel

Webbgränssnitt
Tidigare var det svårt att dra i ett av reglagen på vår
webb, särskilt med nedsatt finmotorik. Vi har därför
ändrat och det finns numera två möjligheter att ställa
in värdet. Antingen genom att dra i reglaget eller att
mata in värdet i inmatningsfält.

Fel

YTA M2
0 m2

300 m2

Rätt
YTA M2
0

0 m2
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300 m2
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Webb

Checklista webb
Använd checklistan för text och bild på sidan 21 och 26–32 i handboken.
Ha höga kontraster på färger. Se tips på sidan 11.
Beskriv bilderna på webben med alt-texter.
Undvik kursiverad text.
Använd befintliga formatmallar.
 tgå ifrån hur innehållet kommer se ut i mobilen, eftersom de flesta upplever
U
innehållet på vår webb i en mobil enhet.
 åll radlängderna korta för att underlätta för ögat att hitta från slutet
H
av ena raden till början av nästa. En bra riktlinje för breda skärmar är
50–70 tecken per rad inklusive blanksteg.
 undera kring kompletterande format och kanaler. För att nå fram med
F
information till så många som möjligt är det viktigt att använda flera olika
format tillsammans. Exempelvis att komplettera en text med ett diagram eller
en film. Ta också fram undertexter till filmer som finns på webben.
Komplettera med förklarande text när du använder ikoner som inte är vanliga.
 ormulera länkar så att de beskriver vart de leder. Undvik ”Läs mer”,
F
”Klicka här”.
 ontrollera så att du använder inkluderande bilder, beskrivningar och ord
K
som vi rekommenderar. Undvik till exempel att beskriva eller porträttera en
yrkeskategori som han eller hon.
 ör rubriker på rätt sätt i publiceringsverktyget så att rubrikerna följer en
G
logisk ordning. Undvik hopp från ”Rubrik 1” till ”Rubrik 3”.
T änk på att innehållet inte ska röra sig för mycket, särskilt med tanke
på personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Rörelser, filmer, blink
och många k raftiga färger gör webbsidor mycket svårare att ta till sig.
Var restriktiv med saker som kan ta uppmärksamhet.
 ör användartester med personer som har funktionsnedsättning för att
G
kvalitetssäkra nya funktioner på webben. Se exempel på sidan 35.
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Webb

Alla sidor bör ha en rubrik som ger
användaren information om texten
och en chans att avgöra om det är
intressant att läsa vidare eller inte.
Alla texter som är längre än ett par
stycken bör ha underrubriker.
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Film

Välj ut och rekrytera
skådespelare och statister
till filmen så att du får
bredd och mångfald
bland de medverkande.
Räkna för att se till att
skådespelare och statister
i filmen har en bred
representation.

38

Film
Vi producerar allt mer filmat kommunikations
material, för publicering i våra egna kanaler och på
YouTube. Det är extra viktigt att tänka igenom en
filmproduktion i god tid innan inspelning, eftersom
det kan ta tid att hitta de modeller som behövs.
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Checklista film
	Använd checklistan för text och bild på sidan 21 och 26–32.
 älj ut och rekrytera skådespelare och statister till filmen så att du får bredd
V
bland de medverkande. Räkna för att se till att skådespelare och statister
i filmen har en bred representation av kön, etnicitet, bakgrund, familje
konstruktioner, funktionsnedsättningar och ålder.
	Var medveten om normer när du planerar storyboarden. Säkerställ ett
upplägg där du är medveten om hur du vill framställa de medverkande,
exempelvis kring könsroller och för att motverka fördomar och stereotyper.
 är du väljer ut vem som gör vad i filmens storyboard ska du lägga vikt vid
N
aktivitet och passivitet i könsfördelningen. Det ska vara en mix med passiva
och aktiva både killar och tjejer.
	Kontrollera storyboarden så att du använder inkluderande begrepp
och grafik, beskrivningar och ord som rekommenderas i ordlistan.
	Sträva efter att fördela taltiden jämnt mellan män och kvinnor i manus.
Använd höga kontraster på färger som används tillsammans i grafik.
	Använd inte kursiverad text.
	Använd inte versaler i långa meningar.
	Skriv undertexter.
	Undvik att lägga in bakgrundsljud när någon talar.
Informationen som förmedlas i filmen ska finnas transkriberad i text – eller
skapa en länk i anslutning till filmen till en sida med likvärdigt innehåll i text.
Film

 ilmen ska inte innehålla något som flimrar mer än tre gånger per sekund
F
(kan utlösa krampanfall hos vissa personer).
T änk på vilken roll alla medverkande har i filmen, alltså vilken funktion
de ska fylla som medverkande i själva filmen.
	Tänk på om det är möjligt att inkludera utan att markera. Låt vem som helst
få representera vem som helst och låt det vara obetydliga, okommenterade
detaljer i filmen. Se exempel i bilden på sidan 17.
 ubriksätt filmer. Presentera tidigt i filmen vad den handlar om och vem
R
som är avsändare.
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Film

Exempel

Film

Vi arbetar mycket med filmer för att
marknadsföra Stångåstaden och informera
våra kunder. Vi gör bland annat följande
åtgärder för att skapa en inkluderande
kommunikation och marknadsföring:
•
•

40

Text som ligger på bilder i filmen har
alltid en bakgrundsplatta för ökad
kontrast och läsbarhet.
Filmerna är textade.
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Grafik

Grafik
Grafisk formgivning är ett viktigt verktyg för att kunna
öka tillgängligheten i vår kommunikation. Rätt använda
symboler, ikoner och bra formgivning lyfter i nnehållet.
Fel använt kan olika grafiska element försvåra och
krångla till det i onödan.

Checklista för grafik
 nvänd höga kontraster på färger. Mät färgkontrasterna och försäkra
A
dig om att de ger ett värde högre än 4,5:1. Läs mer på sidan 11.
	Använd inte kursiverad text.
	Håll radlängderna korta för att underlätta för ögat att hitta från slutet av
ena raden till början av nästa. En bra riktlinje är 50–70 tecken per rad
inklusive blanksteg.
	Fundera kring kompletterande format och kanaler. För att nå fram med
information till så många som möjligt är det viktigt att använda flera olika
format tillsammans.
	Komplettera med förklarande text när du använder ikoner som är ovanliga.
Skriv alt-texter till grafik som laddas upp på webben.
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Grafik

 ar medveten om att vissa läser från höger till vänster, vilket gör att symbolV
serier bör numreras.
Exempelvis grafik som visar från vänster till höger:
sjuk person – äter medicin – blir frisk person.
Men om du läser från höger till vänster tolkas det som:
frisk person – äter medicin – blir sjuk person.
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Möte

Möte
Att mötas i verkligheten skapar ofta den allra b
 ästa
förutsättningen för kommunikation och samtal.
Därför är det viktigt att vi planerar våra möten för
att de ska bli lyckade.

Checklista inför ett möte
	Säkerställ att mötet har hög tillgänglighet för alla deltagare. Exempelvis
att det råder goda ljudförhållanden (hörselslinga, mikrofon, inga störande
bakgrundsljud). Och att det finns ramper eller hiss så att personerna som
sitter i rullstol k ommer in i lokalen.
 m det ska vara föredragshållare, rekrytera dessa i syfte att få en bredd
O
bland de medverkande på scenen.
 ar medveten om normer när du planerar föredragen, eventuella intervjuV
frågor och mötesupplägget. Säkerställ ett upplägg där du varit medveten
om hur du vill framställa de medverkande, exempelvis kring könsroller och
för att motverka fördomar.
	Fundera över vilka kompletterande format och kanaler du ska använda
innan, under och efter mötet. Exempelvis att komplettera en text med ett
diagram eller en film. Och att kommunicera viktig information om mötet
i flera kanaler, till exempel via SMS, brev och mejl.
	Stäm av budskapet med målgruppen så att det är relevant och intressant.
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Var tydlig med förväntningar inför
och efter varje möte.
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Möte
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Möte

Checklista inför ett möte, fortsättning
 råga mötesdeltagarna på förhand om det finns behov av tolk till andra
F
språk. Du kan exempelvis ha med det som en fråga i inbjudan och be dem
ange det vid anmälan på samma sätt som de anmäler kostönskemål.
 m det är ett internt möte, projektgrupp eller liknande, tänk på att ha
O
en mix av personligheter bland mötesdeltagarna. Detta skapar ett kreativt
klimat och bra förutsättningar för utveckling.
	Skicka gärna ut en påminnelse inför mötet.

Checklista mötesinbjudan
 nge i inbjudan hur tillgängligt mötet är, exempelvis om det finns tolk
A
på plats, hörselslinga och om det är tillgängligt för rullstolsburna.
	Komplettera adressen i inbjudan med en karta och bifoga en bild på
den person som besökarna ska kontakta när de kommer till mötet.
	Försäkra dig om att inbjudan till mötet svarar tydligt på frågorna
när (datum och tid), var, vem och hur. Och om mötesdeltagarna ska
anmäla sig i förväg eller ej och i så fall senaste dag för anmälan. Det
ska framgå om de ska anmäla kostönskemål och om tolk finns eller om
mötesdeltagarna ska anmäla behov av tolk (och vilket språk) i förväg.
Det ska vara tydligt vem b
 esökaren ska kontakta om besökaren inte
hittar, blir sen eller måste avboka mötet.
	Låt det tydligt framgå vad besökaren ska göra när hen kommit fram till
möteslokalen. Exempelvis portkod, vem de frågar efter i receptionen
och liknande.
	Var tydlig med vilken roll besökaren har på mötet.
 ontrollera inbjudan, program och föredrag så att du använder
K
inkluderande beskrivningar och ord som vi rekommenderar.
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Checklista under ett möte
Undvik förkortningar, akronymer och intern jargong.
	Det viktigaste i mötet ska nämnas tidigt i mötet och summeras sist.
	Använd korta meningar när du talar.
	Förklara svåra ord och komplexa begrepp när de inte går att undvika.
	Undvik exkluderande uttryck under mötet. Exempelvis att vi inte använder
ordet bensträckare när det är dags för paus.
 örsök fördela ordet så att många röster får höras. Om det blir svårt,
F
använd alternativa mötesformer för att få fler personer delaktiga. Du kan
göra det genom att bryta upp mötet i små grupper eller vid få deltagare
gå en runda där alla får ordet i tur och ordning.
 isar du en presentation på mötet, se till att den har godkända kontraster
V
och tillräckligt stor text. Läs mer om kontraster på sidan 41.
	Ta inte för givet att alla kan se eller hinner läsa det som står i presenta
tionen. Läs exempelvis gärna upp citat och förklara vad som visas på
bilderna.
	Använd mikrofon när det är lämpligt. Till exempel när det är många
i lokalen eller när ljudförhållandena är dåliga.

Efter mötet:
 kicka ut en mötessammanfattning. Det ska vara tydligt vad besökaren
S
förväntas göra.
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Möte
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Möte

Checklista för möte med enskilda personer
 täll endast frågan om vilket land en person kommer ifrån, om det är
S
relevant i mötet. Tänk på att acceptera svaret och ställ inte följdfrågor
om var personen egentligen kommer ifrån. En del kan uppfatta frågor
av denna karaktär som utpekande och exkluderande.
 a mer tid för möten med tolk, då det kan ta dubbelt så lång tid.
H
Säkerställ att personer med tolk har uppfattat det viktigaste. Ibland
går information förlorad i tolkandet.
Om du är osäker på hur ett namn uttalas, fråga personen.
	Var medveten om att det kan skilja sig hur man hälsar på varandra.
Vissa tar i hand, andra inte, vissa ger en kindpuss, andra en kram.
Markera mot kränkande kommentarer och skämt.
Om det verkligen är relevant att veta vilket kön en person har, fråga.
	Ställ inte privata frågor om kropp och könsidentitet till transpersoner
som du inte skulle ställa till någon annan.
	Ställ öppna frågor av typen ”Är du tillsammans med någon?” ”Vad heter
din partner?” eller ”Hur identifierar du dig?”. När vi ställer öppna frågor
så öppnar vi upp samtalet för den vi pratar med som får lättare att berätta
om sig själv. Dessa öppna frågor underlättar inte bara för HBTQ-personer
utan för alla eftersom samtalet inte präglas av förväntningar kring kropp,
familj eller liknande.
 r du inte bekväm med att använda ordet partner, använd något annat
Ä
som fortfarande är neutralt men som fungerar för dig.
 m någon väntar barn, tänk på att barnet inte behöver befinna sig i
O
personens egen mage! Det underlättar både för HBTQ-personer och för
personer som väntar på adoption.
Om du är osäker på om ett ord är nedsättande eller inte, använd ett annat.
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	Raljera inte över ordet ”hen”. Hen är ett pronomen och ett viktigt ord
för många som inte identifierar sig inom ramen för ”hon” eller ”han”.
	I individuella möten med personer med funktionsnedsättning handlar
det överlag om att bemöta personen med samma respekt som andra
människor, trots att det kan vara en ovan situation och man troligen har
flera mer eller mindre omedvetna fördomar.
	Se personen, inte funktionsnedsättningen.
	Har personen en tolk eller personlig assistent, prata till personen,
inte tolken eller assistenten.
	Förutsätt inte att personen har en intellektuell funktionsnedsättning bara
för att hen har ett visst utseende eller sitter i rullstol.
	De allra flesta personer tycker det är okej att du frågar om du undrar hur
du kan hjälpa, så våga göra det. Men hjälp inte till innan du frågat om
personen vill ha hjälp.
	Visa inte medlidande och säg inte att personen är en inspiration på grund
av funktionsnedsättningen.
	Pratar du med en person med nedsatt hörsel, titta inte bort. Och det
hjälper inte att skrika. Var beredd att upprepa dig. Om du ska göra n
 ågot
annorlunda är det att tala med mörkare röst eftersom de flesta tappar
ljusa frekvenser först.
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Möte

Stångåstaden   Kommunikation för alla

Ett företag som finns för alla
måste kunna kommunicera med alla.
Visste du att drygt 16 procent av befolkningen i åldern 16–64 år
uppger att de har någon form av funktionsnedsättning? Det kan

handla om läs-och skrivsvårigheter, synnedsättning eller annat som
påverkar hur enkelt eller svårt det är att ta till sig information. Och
visste du att lika stor andel, cirka 16 procent, är födda i ett annat land?
Vi vill hela tiden bli bättre på att nå ut till fler i vår k
 ommunikation.
Och få fler att känna sig delaktiga. Det är en s tändigt pågående resa
som aldrig blir klar. Denna handbok kommer förhoppningsvis att
hjälpa oss på vägen.
Vi kommer säkert också ha anledning att fortsätta utveckla
tankarna som finns i boken. Det är bra. Det kommer leda oss vidare
i arbetet med att bli ett mer inkluderande och tillgängligt företag.
Den här boken är framtagen för att ge konkreta tips och råd till oss
som vill nå ut till fler och skapa kommunikation och marknadsföring
där fler känner igen sig. Läs hela handboken eller använd en av checklistorna inför en situation där du behöver vägledning och inspiration.
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