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Sammanfattning 

Den här rapporten kommer att beskriva det arbete som gjorts i projektet Normkreativitet i 
Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö. Projektet inleddes under 2018 och 
avslutades 2019. I projektet har RISE och Linnéuniversitetet samarbetat med Smart Housing 
Småland och genomfört en förstudie för att undersöka behov och mottaglighet av och för 
införandet av normkreativa innovationsmetoder som en välintegrerad metodik i arbetet i 
vinnväxtmiljön Smart Housing Småland.  

Rapporten kommer att diskutera både koncept och teoribildning bakom normkreativ 
innovation och Metadesign och även ta upp lärdomar och reflektioner som projektgruppen 
gjort.  

Förhoppningen är att denna rapport kan fungera som sammanfattning av projektet och 
samtidigt ligga till grund för en ansökan om ett vidare projekt mellan parterna, som även det 
ska fokusera på normkreativ innovation. Men denna gång ska projektet vara inriktat på 
utveckling av en produkt/tjänst eller arbetsmetod som gör att normkreativ innovation och 
metadesign kan integreras i Smart Housing Smålands verksamhet, samt även fungera som 
ledstjärna för implementering av liknande initiativ i övriga Vinnväxtmiljöer.  
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Bakgrund 

Projektet söktes eftersom projektmedlemmarna ville öka förståelsen för normrelaterade 
utmaningar och möjligheter inom Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland (SHS). SHS 
uppdrag är att bidra till skapande av smart boende och hållbar byggd miljö och har sin bas i 
glas och trä. SHS, som arbetar med akademi, samhälle och byggsektorn, som traditionellt är 
konservativ och mansdominerad, identifierade ett normkritiskt innovationsbehov inom den 
egna verksamheten och inom den sektor där de agerar. För att SHS ska kunna stödja sina 
medlemmar i att skapa normkritiska förhållningssätt måste SHS kunna “walk the talk”.  

SHS saknade erfarenhet av arbete med normkritiska frågor och ville därför arbeta i projektet 
för att utveckla en plan för införande av normkreativt förhållningssätt i hela innovationsmiljön. 
Det fanns ett behov av normkritisk analys av arbetet i SHS och projektet valde därför att arbeta 
med olika normkritiska metoder i ett antal workshoppar. De normkritiska metoderna som 
användes var metadesignramverket From me to we and back again1, samt NOVA2. 
Målgruppen för projektets normkritiska analys var i första hand SHS verksamhetsledning samt 
andra nyckelpersoner kopplade till SHS. 

Projektmedlemmarna representerade Smart Housing Småland, RISE samt Linnéuniversitetet. 

Vad är normkreativ innovation och metadesign? 

Projektet planerade för tre mötestillfällen i form av workshoppar, där deltagare från 
Vinnväxtmiljön  Smart Housing Småland närvarade. Workshopparna skulle presentera teori 
och praktik kring Normer och hur de både kan hindra innovation, men också hur de kan 
användas för att främja innovation, inom nya områden, ge nya användare eller utveckla 
befintliga lösning. För att göra detta utgick vi från teorier om normkreativ innovation och 
ramverket metadesign. Eftersom metadesignramverket består av tre nivåer var det lämpligt att 
bygga var och en av de tre workshopparna kring de tre nivåerna.  

Metadesign 

Projektets övergripande metodramverk är metadesign. Metadesign handlar om transdisciplinär, 
medskapande, kreativ-kritisk design av produkter, system, paradigm, och av förändring. 
Metadesignramverket är utarbetat för att: 

 Möta utmaningar som är för komplexa för enskilda aktörer. 
 Leverera mångskiktade (produkt/process, system, paradigm) integrerade innovationer. 
 Skapa förutsättningar för synergier och transdisciplinärt samarbete. 
 Iscensätta processer som är informativa, transformativa och stimulerar innovation.3 

  

                                                      
1 Jones, H., and Lundebye, A., (2012). ‘Metadesign: A Dynamic Framework for Seeding Socially 
Responsive Design’ 
2 VR 2016:03) 
3 www.metadesigners.org, Tham, M., Jones, H. (2008). Metadesign Tools: Designing the seeds for 
shared processes of change. I Cipolla, C., Peruccio, P.P. (red.) Changing the Change. Design, Visions, 
Proposals and Tools. Proceeding. Turin: Allemandi Conference Press. s.1491-1505. Ebook. Available 
www.allemandi.com/university/ctc.pdf 
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Metadesignramverket har växt fram ur en 
kritik av bristen på system- och 
paradigmförståelse i bemötandet av 
hållbarhetsutmaningen, inom designen och 
samhället i övrigt.4 Centrala perspektiv i 
metadesignramverket är att: A) 
hållbarhetsutmaningen bara kan bemötas 
genom mobiliseringen av en mångfald av 
kunskapshållare (formella och informella), 
och ett kritiskt förhållningssätt till 
konventionella hierarkier och maktstrukturer 
i kunskapandet; B) det bästa sättet att uppnå 
detta är genom genuint transdisciplinära 
samarbetsprocesser, där människor bidrar 

både i sin professionella och civila kapacitet; C) att designer kan agera värdar/facilitatorer för 
transdisciplinära möten och medskapande, framväxande processer; D) att ’designresultaten’ är 
frön för förändring, i form av sammankopplad ny kunskap, nya handlingar och agens, nya 
processer, nya innovationer, nya framtidsbilder, nya nätverk.5 6

Illustration: Metadesignramverket, 
Källa: Tham, M. (2014). Creative Resilience Thinking in Textiles and Fashion. In Jefferies, J., Clark, H. 
och Wood Conroy, D. (eds.) The Handbook of Textile Culture. London/New York/Sydney: 
Bloomsbury. 

                                                      
4 Wood, J. (2007). Design for Micro Utopias: Making the Unthinkable Possible, Design for Social 
Responsibility. Ashgate., Giaccardi, E. (2005). Metadesign as an Emergent Design Culture. Leonardo 
38 (4): 342-349. 
5 Tham, 2008. Lucky People Forecast. Doctoral thesis. Goldsmiths, University of London 
6 Tham, M., Arvidsson, A.K., Blomqvist, M., Bonja, S., Hyltén-Cavallius, S., Håkansson, L., Salinas, 
M., Sterte, M., Ståhl, O., Svensén, T., Victor, O. (2016). Metadesigning Design Research: How can 
designers collaboratively grow a research platform? Proceedings of DRS 2016, Design Research 
Society 50th Anniversary Conference. Brighton, UK, 27–30 June 2016. http://www.drs2016.org/375/ 
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Normkreativ innovation 

Normkreativ innovation bygger på konceptet normkreativitet, som är ett förhållningssätt där 
man utifrån normkritiska analyser identifierar potential och skapar inkluderande förändring 
och mer inkluderande, jämställda och jämlika lösningar. 

För att uppnå normkreativitet behövs alltså normkritik, som är ett analytiskt ifrågasättande av 
normer och maktrelationer. Det kan till exempel handla om maktstrukturer som kan kopplas 
till olika typer av diskriminering. Normkritik används alltså för att synliggöra vad eller vilka 
som ingår i normer och vilka som utesluts/avviker.  

Under senare år har synen på innovationsprocessen förändrats så till vida att den numer kan se 
innefatta även socialt värdeskapande. Detta ställer också nya krav på processen och de som 
deltar i den, som förmågan att hantera en spännvidd av kunskap i innovationsarbetet – från det 
objektivt mätbara till det subjektivt mänskliga. Denna spännvidd hanteras sedan tidigare inom 
designområdet och designmetodiker, där design handlar om att skapa kompletta lösningar som 
innehåller allt från teknik och systematik till egenskaper som bygger känsla och upplevelse.  

En designprocess startar i en fördjupad undersökning av en situation eller ett behov där 
undersökningen bygger kunskap och förståelse som kan uttryckas i konceptuella förslag på 
lösningar. Dessa koncept har som främsta syfte att generera feedback och reaktioner från 
användare och andra leder till nya insikter och behov. Dessa inkluderas sedan för att skapa ett 
vidareutvecklat  koncept. Sedan upprepas stegen i en cyklisk process. Normkreativ innovation 
kräver förutom designkunskap även att utvecklare har en förmåga att se bortom sina egna 
förförståelser och fördomar. Annars riskerar dessa begränsningar att blockera förmågan att 
utveckla lösningar som fungerar för människor med andra erfarenheter, upplevelser och behov.  

 

Utförande 

Vi baserade arbetet kring tre olika workshoppar som var och en byggde på 
metadesignramverkets olika nivåer. Workshop 1 fokuserade således på produktnivån, 
workshop 2 på systemnivån och workshop 3 tittade på paradigmnivån. Under varje workshop 
planerades ett par övningar för att låta deltagarna fundera kring de olika nivåernas betydelse 
och hur deras egna, deras organisationers och samhällets normer påverkar och styr hur de 
arbetar. Men också hur de ser på möjligheter, hur de identifierar problemområden och hur de 
kommer fram till lösningar eller olika sätt att hantera problemområdena. I övningarna kunde 
deltagarna också få utveckla sin normkritiska kompetens och testa olika normkreativa 
innovationsmetoder.  

Inför varje workshoptillfälle fick deltagarna en hemuppgift. Den fyllde två funktioner. Den ena 
var att påminna deltagarna om arbetet, som inte bara kan ske vid workshopparna utan även 
måste ske i vardagen och på den individuella arbetsplatsen i varje deltagares unika situation. 
Den andra funktionen var att låta hemuppgiften ligga till grund för arbete som utfördes vid 
workshopparna, så att tiden under workshoppen kunde användas effektivt och på bästa sätt för 
gemensam förståelse och lärande.  

Vid varje workshoptillfälle använde vi namnskyltar där varje deltagare fick skriva sitt namn 
och sitt pronomen. Detta blev ett sätt att öppna upp diskussionen om cis och trans7 på ett 
tillåtande sätt. Genom att använda en företeelse som vi är bekväma med och vana vid, att 

                                                      
7 Cisperson, används för att beskriva personer vars könsmässiga faktorer, tex könsuttryck, könsidentitet 
och biologiskt kön i hela livssituationen är tydligt manliga eller kvinnliga. Cis kommer från latinet och 
betyder på samma sida. Motsatsen blir då trans, även det från latinet, som betyder över, från eller på 
andra sidan om. (Nova VR 2016:03) 
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presentera oss med hjälp av namnskyltar, och addera ytterligare en företeelse till den, att ange 
sitt föredragna pronomen, skapades en säkrare zon där reflektion kring genus kunde föras av 
alla gemensamt i gruppen. Detta i enlighet med Novas taktik Kamouflagenätet, där något nytt 
förpackas så att det på ytan liknar något välkänt och tryggt, så att det nya inte uppfattas som så 
avvikande. 

 

Illustration: Gemensamma umgängesregler 

Under den första workshoppen bestämde vi gemensamma umgängesregler för vårt följande 
samarbete. Detta gjorde vi eftersom frågor som rör normer kan bli personliga och känsliga och 
skapa en otrygghet i hur de bör behandlas, hur de bör formuleras och vem som har 
tolkningsföreträde. För att undvika att hamna i en framtida situation där deltagarna riskerade 
att känna sig obekväma, rädda eller utsatta och därmed inte mottagliga för varken ut eller 
inlärning beslutades gemensamt om vilka regler som gällde för gruppens samarbete. De 
samskapade och enhälligt accepterade umgängesreglerna sparades och fästes sedan på synligt 
på väggen även under de följande två workshopparna. Vi återvände också till reglerna i början 
av de följande workshopparna för att påminna om vad vi sagt tidigare och för att ge deltagarna 
en chans att uppdatera reglerna vid behov.  

Workshop 1 -  Produkt 

Vi fokuserade på produktnivån, eller den egna situationen. Alla hade fått en uppgift att göra 
innan workshoppen. Att titta på en vanlig dag i sin kalender och se vilka möten som fanns 
inbokade, vem som bokat dem, vad de handlade om och hur de genomförts. Även övrig tid av 
en vanlig dag på jobbet var intressant. Vilka fikar man med? Vilka äter man lunch med, och 
vem bestämmer det. Vilka interagerar man inte med under en dag och vad får det för 
betydelse.  

Här pratade vi mycket om kontorets organisering, om hierarkier och normer som lever kvar 
sen innan träbyggnad och glas slogs ihop till en organisation. Det var också så att trä flyttat in i 
glas tidigare lokaler, vilket gjorde att många ”glasnormer” fortfarande levde kvar och att 
kontoret fortfarande kändes uppdelat på två olika organisationer även om det formellt bara 
fanns en gemensam organisation.   

Vi pratade även om hur placering av kollegor i lokalerna påverkade mycket vem som fikade 
med vem, vem man pratade med under pauser och möten i korridorerna, och vi 
uppmärksammade att de som fysiskt sitter perifert lätt hamnar i en mental periferi också just 
för att de blir mindre synliga. Planer gjordes upp för att aktivt inkludera kollegor i olika 
gemensamma aktiviteter på jobbet, såsom lunch och fika.  
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När lokalerna analyserades tittade vi även på möbler och vad möblemang och möblering 
sänder för signaler. Hur väl fungerar lokalerna för personer med normavvikande 
funktionsvariationer? Om vi tror att lokalerna är tillgängliga men inte har kollegor med 
avvikande funktionsvariationer, hur säkra kan vi vara på att lokalerna faktiskt passar för alla? 
Obekväma stolar identifierades och problematiserades utifrån funktionalitet för användarna. 
Även frånvaron av vilomöjligheter på kontor identifierades. Att inte kunna sitta ner och vila, 
tex på en soffa var något som först inte sågs som nödvändig men efter en diskussion började 
möblemanget att ses som en del i hur en inkluderande arbetsplats kan utformas. Utan soffa blir 
det svårt för personer som är trötta, som kanske har svårt med balansen, som behöver 
återhämtning efter sjukskrivning, som är muskelsvaga, som är gravida eller som bara vill sitta 
skönt att känna sig välkomna och inkluderade på arbetsplatsen. Att ha tillgång till en soffa att 
sitta eller ligga och vila i några minuter gick från att vara en upplevd ”lyx” eller onödighet till 
att bli en del i hur vi bygger miljöer som fungerar för alla, utan att särskilja eller peka ut en 
särskild grupp eller kollega som avvikande och problematisk. Om vi återför detta till taktikerna 
i Nova så kan diskussionen om soffans nödvändighet ses som ett användande av taktiken 
”Bredspackeln” där vi försökte hitta en lösning som skulle fungera för så många som möjligt.  

Läxan som de fick med sig till nästa workshop:  

 

Illustration: Novaövningen Spegla sig i bild. Källa: Nova (VR 2016:03) 

Workshop 2 – System 

Den andra workshoppen fokuserade på den andra nivån i metadesignramverket, system, och vi 
tittade därför närmare på Smart Housing Småland som organisation. Här använde vi oss 
framför allt av hemläxan som utgångspunkt för diskussion.   

Det första vi gjorde var dock att ”checka in” och dela våra reflektioner kring normkritik och 
normkreativitet och vad vi funderat på sedan förra gången vi sågs. Metoden används både för 
att undersöka vilka frågor som deltagarna burit med sig, men också för att sätta stämningen för 
workshoppen och rikta alla deltagares fokus åt samma håll. Det framkom under Incheckningen 
att flera av deltagarna hade haft liknande tankar kring normer och normkreativitet. Att intresset 
fortfarande var stort för att lära mer om ämnet, att det var svårt att omsätta i vardagen men 
också att den första workshoppen fungerat öppnande och att deltagarna nu var mer 
uppmärksamma på normer i sina omgivningar, de kunde identifiera hur normer var inblandade 
i olika situationer och i olika system. De hade utvecklat sina normkritiska synsätt och kunde 
bättre identifiera och utvärdera normer och normers funktion.  
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Efter incheckningen var vi redo att gå 
vidare och diskutera och analysera 
bildmaterial som används för att 
informera om Smart Housing Småland. 
Bildmaterialet, som hämtades från 
hemsida och PR-material utvärderades 
och analyserades på systemnivån i 
metadesignramverket och utifrån ett 
normkritiskt perspektiv.  

Den inledande diskussionen kom att 
handla om att bildval och ämnen som 
presenterades var okej och att de var okej 
representativa i förhållande till 
verksamheten. Workshopledarna ställde 
då frågor om hur de var representativa, 
visade de verksamheten så som den ser ut 
eller så som vi vill att den ska se ut? 
Vilken uppfattning och känsla kunde vi 

tro att mottagare av materialet skulle få? Hur var valet av bild gjort för det projekt som visade 
en ung normativt starkt manligt kodad person med högteknologiska VR-glasögon8 gjord? 
Varför valdes den bilden som kopplade ihop en ung vältränad man med ny teknik när det 
senare i samma material fanns en liknande bild på en medelålders kvinna klädd i samma VR-
glasögon?  

Diskussionen kom att sluta i en insikt i att med ökad förståelse för normers inverkan kommer 
också förståelser kring hur till synes neutralt material kan fungera normerande och därmed 
också uteslutande. Därför kan normkritisk kompetens behövas vid urval av 
kommunikationsmaterial. Men det kan även behövas vid insamling av material. Detta eftersom 
materialet ofta ska spegla pågående eller avslutade projekt och då behöver projekten ha 
kunskap om hur bilder och texter som skapas under projektets gång kan användas för att 
förstärka eller bryta mot normer och förutfattade föreställningar och värderingar. 
Projektkommunikation är därför något som behöver ingå som en egen del av projektet och som 
behöver finnas med tidigt i planeringen. Projektgruppen behöver ha, eller inhämta, kunskap 
om vilken typ av bildmaterial man vill dela och behöver också planera för att ta ”rätt” bilder. 
Bilder som både representerar projektets arbete, men som inte i onödan bekräftar oönskade 
normer eller förstärker förutfattade meningar. Ett sätt att göra detta är att se till att 
projektkommunikatörer får rimliga förutsättningar och adekvat utbildning att följa projekten 
under deras gång för att säkra lämpligt och representativt material i intervjuer och fotografier. 
För detta behöver även projektledare ha en förståelse för hur normkritik kan användas för att 
skapa en mer inkluderande representation av projektets arbete och resultat.  

För kommunikation som inte är direkt projektrelaterad är det till exempel viktigt att ha tillgång 
till bildbanker med flera olika typer av bilder. Det är förstås också viktigt att den som 
bestämmer vilka bilder, texter eller presentationer som ska publiceras har en förståelse för hur 
normer fungerar och förstår att utnyttja kommunikationen för att medvetet befästa och bryta 
mot normer.  

Under workshop 2 fick deltagarna göra en övning där Nova-kortlekens olika taktiker testades. 
Vi tittade på exempel från andra branscher och hur användning av exempelvis 
Kamouflagenätet (där något nytt introduceras i en bekant form eller ett bekant sammanhang), 
Rivjärnet (där uttryck som känns igen modifieras och skruvas till), Slägghammaren (där 

                                                      
8 Virtual Reality 
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överdrifter används för att visa ett problem) och Bredspackeln (där så många olika behov som 
möjligt täcks av samma lösning) skulle kunna se ut om de användes för hus- och 
byggbranschen. Denna övning låg sen till grund för hemuppgiften inför workshop 3.  

Övningen visade sig gå betydligt lättare för deltagarna som till vardags arbetade mer 
operationellt än för deltagarna som till vardags arbetade i stöd- eller linjefunktioner. Även 
deltagare som framför allt arbetade med tjänster snarare än produkter fann övningen besvärlig.  
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Workshop 3 – Paradigm 

Hemuppgiften som redovisades under workshop 3 bestod i att deltagarna enskilt eller i grupp, 
valde ut ett befintligt eller nyskapat projekt/lösning som de sedan applicerade Novataktikerna 
på. Här märkte vi att precis som under övningen i workshop 2 hade hemuppgiften varit svårare 
för de som jobbade längre ifrån produktutvecklingsparadigmet. Vår tolkning av detta är att 
Nova-materialets utformning, med exempel som bygger på produkter snarare än på system och 
tjänster är lättare att relatera till för de som till vardags arbetar mer produktnära. Detta är 
begripligt om vi ser till de normer som innovationsbegreppet stödjer och bygger på. Innovation 
ses ofta som något ett enskilt (oftast manligt) geni utför när han uppfinner eller utvecklar en 
teknisk lösning. Den här tekniska lösningen består ofta i en sak/produkt. Här blir 
produktnormen i innovationssystemet tydliggjord och vi ser att även material som Nova, som 
hjälper oss att arbeta normkreativt, kan behöva kompletteras för att utmana ytterligare 
hämmande normer kring innovation. 

Ytterligare en aspekt som vi såg hade påverkan på hur de olika deltagarna tog till sig materialet 
var i hur mycket kontakt de hade med andra i sitt arbete. Flera av de som arbetade i 
stödfunktioner uppgav att de arbetade ”isolerat” på så sätt att de ofta hade ensamarbete på 
kontoret, snarare än möten och projektarbete med personer från andra organisationer. Detta 
betyder att de inte utsätts för lika många konfrontationer med andra verksamheter som de som 
arbetar mer operationellt. Vi kunde tex se detta i de exempel som deltagarna använde sig av för 
att beskriva hur normer påverkar dem i vardagen. De i operationell position exemplifierade 
med situationer från jobbet, medan de i stödfunktioner oftare använde exempel från privatlivet.  

 

Workshop 3 blev något annorlunda än planerat då gruppen av deltagare var något mindre 
eftersom ett par av deltagarna var tvungna att frånvara. Detta gjorde att dynamiken i gruppen 
ändrades och vi behövde anpassa innehållet och fokuset något. En fördel med att vara färre 
deltagare var att det fanns mer tid till frågor och funderingar och gemensamma diskussioner. 
En nackdel var att de perspektiv som de frånvarande stod för nu saknades i diskussionerna.   

  



   

 

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2019-02-18    12 (17) 
   

   
 

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
 

Lärdomar 

Projektets olika workshoppar blev en grund för utforskande av nuläget och användes för att ta 
reda på behov, förväntningar och förhoppningar som deltagarna hade kring normkritik och 
normkreativ innovation. Detta blev sedan en bra grund att stå på vid en ansökan om ett utökat 
innovationsprojekt med normkreativa förtecken.  

Från optimism till förvirring till beslutsamhet 

Vi fann under arbetet att frågan om normkritik kan växa och att det för en deltagare som 
tidigare inte arbetat med frågan på ett systematiskt sätt kan bli överväldigande och förvirrande, 
även om deltagaren har en stark motivation och en vilja at lära och utvecklas.  

Detta blev tydligt när vi ställde deltagarnas reaktioner från varje workshop i relation till 
varandra. Under och efter den första workshoppen fanns en mycket stor entusiasm. Här fanns 
ramverk och modeller som förklarade hur normer skapar och motverkar innovation och 
utveckling. I detta såg deltagarna en verklig chans att utnyttja normkritik för att lösa 
branschens problem.  

När vi sågs vid workshop 2 och hade en inledande ”check in” där deltagarna fick reflektera 
över vad som hänt och vad de gjort sen förra gången vi sågs, hade stämningen dämpats något. 
Den första optimismen hade ersatts av en mer realistisk syn på normer, var de finns och hur de 
påverkar oss. En smygande känsla av hjälplöshet blandades med optimismen, för visst fanns 
det stora möjligheter att förändra branschen och den egna situationen, men det fanns också 
starka krafter som verkade för att bevara saker precis så som de alltid har varit. Med sin nya 
kunskap och nya normkritiska perspektiv hade deltagarna fått syn på hur mycket normer 
påverkar oss, hur de styr oss och hur svåra de kan vara att förändra. I detta fanns dock 
fortfarande en bestämd uppfattning att det var viktigt och givande att fortsätta arbetet. Att 
fortsätta lära sig och att fortsätta hitta sätt att utmana oönskade normer.  

Deltagarnas idoga arbete både under och utanför workshopparna gjorde att de kunde 
rapportera om både personliga och professionella utvecklingsprocesser. Men utveckling är 
påfrestande och flera av deltagarna uttryckte också att de kände en viss stress. Särskilt då de 
kände att det var svårt att få tiden att räcka till både reflektioner och lärande kring normkritik 
och -kreativitet och det vanliga arbetet, så uttryckte de en önskan om att få mer tid till att 
reflektera och gå mer på djupet i de frågor som rör normers påverkan på kreativitet och 
innovation.  

Under den tredje workshoppen, med decimerat deltagarantal, syntes deltagarna ha ändrat 
inställning igen. Den känsla av maktlöshet som tidigare synts hade ersatts av en positiv, men 
realistisk syn på framtida normkreativt innovationsarbete. Deltagarna verkade ha kommit fram 
till att detta projektarbete var början på mycket större och mycket mer omfattande 
förändringsprocesser. Målet, att kunna arbeta normkreativt, hade vuxit i komplexitet, och de 
hade ökat sin förståelse för svårigheterna de behöver överkomma för att nå dit. Vi kunde se att 
de nu införlivade normkritiska perspektiv i egna analyser av branschen och av sina 
arbetssituationer. Kunskaperna började befästas och vi såg en vilja och en tydlig beslutsamhet 
om att fortsätta arbetet med normer och hur normkreativitet kan leda till innovation.  

Deltagarnas positiva inställning och återkoppling gav också oss som faciliterade 
workshopparna nya insikter om hur nya och liknande satsningar kan utformas för att ännu 
bättre möta deltagarnas faktiska behov.  

Nya behov identifieras 

Deltagarna uttryckte under projektet en önskan om något slags formaliserad stöttning för att få 
ökad praktisk erfarenhet. Detta skulle kunna vara en faciliteringsguide eller kurser och olika 
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utbildningar. En större praktisk erfarenhet skulle kunna ge deltagarna ett ökat ägandeskap och 
en ökad tro på sin förmåga att kunna möta och hantera problematiska normer på plats i 
verksamheten. Det skulle kunna vara i möten med kunder eller i kommunikation till 
intressenter, och ge Smart Housing Smålands representanter chansen att känna sig bekväma i 
sin förmåga att kunna applicera och använda normkreativa metoder.   

Det uttrycktes också en önskan om ett normkreativt byggprojekt att använda som praktiskt 
exempel för att visa på hur normkreativitet fungerar när det omsätts från teori till praktik i 
byggbranschen. Ett sådant projekt skulle kunna ha stor potential för arbetet med att föra ut 
normkreativ innovation bland SHS medlemsorganisationer.  

Utöver behovet av ett utvecklat utbildningsmaterial både specifikt för byggbranschen, med fler 
byggspecifika exempel, identifierade vi också behovet av att inkludera stöd- och 
linjefunktioner i det normkreativa arbetet på ett tydligare sätt. Detta blir särskilt viktigt i en 
projektorganisation där projektgrupper uppstår och försvinner och där det kontinuerliga 
lärandet därför kan bli svårt (se workshop 2 och 3). Linje- och stödfunktioner blir i en sådan 
organisation avvikande just för att de är konstanter och har därför hamnat lite vid sidan av 
utvecklingen av utbildningsmaterial för normkreativ innovation och normkritiska analyser. 
Detta syntes tydligt i exemplet med bildanalysen där kommunikation ses som ett arbete vid 
sidan av projektarbetet. Om stöd- och linjeverksamhet skulle kunna knytas närmare 
innovationsarbetet via en gemensam satsning på normkritisk analys och normkreativ 
innovation uppstår outforskade möjligheter till lösningar, kunderbjudanden och 
verksamhetsutveckling.  

Frågor 

Frågor som uppstod under projektet och som vi vill arbeta vidare med i nästa utökade 
projektscope, var exempelvis: 

 Vilket slags normkreativ prototyp/lösning kan användas för att på bästa sätt engagera 
de delar av byggbranschen som inte vill /ser nyttan av att investera i normkreativitet 
och normkritik? 

 Vilket slags prototyp är mest realistisk att skapa och kommer den att ge bäst effekt?  
 Hur ser vi till att skapa en lösning som hjälper både operationell personal och personal 

i linjen och stödfunktionerna? Kan en lösning skapas för alla eller behöver vi utveckla 
olika lösningar beroende på målgrupp? 

 Vilken typ av stöd/utbildning behövs för att ge adekvat stöttning till projektgruppen? 
Hur lång tid kan det ta till dess att gruppen är så trygg i sin kunskap och sin förmåga 
att arbeta normkreativt att stödet kan avvecklas?  

 Vilka typer av anpassningar och förändringar mot ett normkreativt arbetssätt kan en 
organisation som Smart Housing Småland kräva av intressenter och 
medlemsorganisationer? Hur bör sådana eventuella krav utformas och fastställas? 

 

Facilitering 

Under projektets gång återkom deltagarna flera gånger till behovet av praktiskt stöd i arbetet 
med normkritiska analyser och hur dessa sedan kan omsättas till normkreativa innovativa 
lösningar. Detta behov tror vi inte är unikt för Smart Housing Småland, utan kommer att finnas 
i de flesta organisationer och miljöer som vill lära sig mer om hur normer motverkar, påverkar 
och främjar innovativa lösningar.  

För att sprida erfarenheterna från projektet och för att ge andra vinnväxtmiljöer möjlighet att 
genomföra liknande projekt för att öka kunskap och intresse för normer som hinder och 
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möjliggörare för innovation ser vi att denna rapport kan vara ett första steg mot att ta fram en 
mer omfattande faciliteringsguide. För organisationer som Smart Housing Småland, som nu 
har kunskap och erfarenhet av normkreativa processer skulle en sådan guide kunna fungera 
som stöd i projekt med samarbetspartner och medlemsföretag. För organisationer som precis 
påbörjat sin resa skulle en faciliteringsguide kunna fungera som stöd vid beställning av 
utbildning, eller som en del i att tillskansa sig en grundläggande förståelse för vilka 
möjligheter normkreativ innovation erbjuder.  För mer utförlig information om varje steg 
rekommenderar vi att läsa rapportens övriga delar. För ytterligare fördjupning rekommenderar 
vi Jämställdhet på köpet? Marknadsfeminism, innovation och normkritik av Magdalena 
Petersson McIntyre (VR 2014:02).9   

Slutsats 

Efter ett avslutat och lyckat startprojekt ser vi att resultatet blev lite annorlunda än förväntat, 
men att behovet av normkreativitet och normkritisk analys i byggbranschen finns och bör 
adresseras.  

Vi ser potential i att upprepa liknande övningar med nya, eller delvis nya, konstellationer inom 
trähusbyggnad och även inom närliggande branscher. Vi ser också en stor potential i att 
utvidga projektscopet och samverka med nya intressenter och ta hjälp av ytterligare expertis 
inom normkritik såsom RFSL och STIL10 och PRO. Detta för att knyta projektet tydligare mot 
ytterligare normperspektiv och utforska fler aspekter kring diskriminering och de lagstadgade 
diskrimineringsgrunderna.  

Som beskrivet i avsnittet Lärdomar ser vi också behovet av ett vidareutvecklat 
utbildningsmaterial och stöd för delar av organisationer som ligger längre från 
produktutveckling i frågor som rör normkreativ innovation. Kunde detta vidareutvecklade 
material för stöd- och linjefunktioner kombineras med och haka i material som rör normkreativ 
innovation i tjänstesektorn såväl som i produktsektorn finns en potential för stor utväxling.  

Det är främst här vi ser ett glapp där innovationsbegreppet och innovationsparadigmet i sig 
bygger på normer om vad som räknas som en innovation. Vilka delar av en verksamhet som 
äger innovationsfrågan, hur teknik ses som mer innovativt än process och hur produkt ses som 
mer innovativt än system eller tjänst.  

Vi tror starkt att ett utökat projekt har stor potential och möjlighet att kombinera dessa, delvis 
nya, normkritiska perspektiv med projektlärdomar och innovationsoptimisms som finns inom 
Smart Housing Småland och inom trähusexpertisen i Smart Housing Smålands nätverk. 
   

  

                                                      
9 https://www.vinnova.se/en/publikationer/jamstalldhet-pa-kopet/ 

10 https://www.stil.se/  
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Appendix 

Schema Workshop 1 Produkt 

Välkomna  

Rules of engagement - skapas med 
deltagarna 
Ordlista - 
Bracketing - för det som inte passar 
just nu 

World Cafe  
Vi gör en resa tillsammans 
Tittar på förväntningar och begrepp. 
Diagnostiskt underlag skapas. 

Ramverk  

Ramverk för normkritik och 
normkreativitet konkreta exempel 
andra branscher 
Positiva exempel 
Metadesignramverk 
 

LUNCH   

Kartläggning  

Vad gör jag på produktnivå? 
Utifrån kalender,  
Börja enskilt,  
Sedan 2 eller 3, bygg successivt till 
större gruppen 

Nya sätt att arbeta 
 

 
Samla idéer för att jobba på andra 
sätt. 
Recept/manifest 1 

Avslut  

Reflektion  
Vad har vi gjort? 
Hur känns det nu? 
Vad kan vi testa med en gång? 
Återkoppla bracketing 
Ny läxa 

Hemuppgift  
Look in the mirror – del av 
hemuppgift ihop med receptet de 
skrivit för sig själva.  
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Schema Workshop 2 System 

Välkommen tillbaka 

Rules of engagement 
Presentera dagens schema 
Påminna om att detta är WS2 och att det finns 
en WS3 – Bracketing!) 

Check in 
 

Reflektion från förra gången. Hur har ni tänkt, 
vad har ni sett, hur känner ni? 

Presentera läxan 
 

Jobba 2 och 2 
Presentera mer i stora gruppen 

LUNCH  

Jobba med taktiker 
 

Visa på olika taktiker från Nova som vi 
presenterar 
-vad är taktikerna 
-hur kan de användas 
-2-4 exempel att jobba med. 

 

De får jobba med att applicera taktikerna på 
projekt.  
Viktigt att de är kvar i systemnivån! 
2 grupper.  

Sammanfattning 
Finns det tema som har kommit fram? 
Knyta till systemperspektivet i metadesign 

Ny läxa  
 

Grupparbete med taktikerna fast med mer tid.  
Vi diskuterar om de vill samarbeta eller om de 
vill jobba enskilt 
Här är det tillåtet att titta på 
paradigmperspektivet också. 

Avslutande reflektion Återvänd till eventuell bracketing 
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Schema Workshop 3 Paradigm 

Välkommen tillbaka. 
 

Rules of engagement 
Presentera dagens schema 
Check in. 

World cafe 
Använder samma frågor som första tillfället 
för att se utveckling under projektet 

Presentera läxan 
Hur har det gått att applicera taktikerna? Har 
någon utvecklat en provotyp? 

LUNCH  

Bracketing från förra gången tas upp 

Kunden har alltid rätt? 
Vad säger Finansiär/Styrgrupp om NKI 
(normkreativ innovation)? 
Hur jobbar våra medlemsföretag med NKI? 
Kan vi få dem att förstå vikten av NKI? Hur 
påverkar det våra relationer? 

Ta det vidare 
 

Vad kan vara vårt nästa projekt att söka från 
Vinnova för att få implementera och jobba 
vidare med frågan? Ta med det vi pratade om 
innan lunch. 

Brevskrivning 
Skriv ett brev till dig själv, beskriv vad du tar 
med dig och vad du kommer att göra. Du får 
brevet igen om tre månader.  

Avslut 
Ta upp eventuella bracketing-frågor. 
Sammanfattning på vad vi gjort under 
workshopparna. Avslutande reflektion.  

 


