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NORMER SOM FORMER
Normmedvetenhet handlar om att aktivt synliggöra och problematisera normer som begränsar
och skapar olika förutsättningar i livet. Med en normmedveten kunskap kan vi medvetet försöka
förändra hur vi tänker och agerar. På så sätt kan vi vara med och skapa en värld som är mer öppen och tillåtande, en värld där livet blir rikare för att vi vågar mer.
Normmedvetenhet är på många sätt enkelt och på många sätt svårt. Med den här boken har vi
velat förenkla kunskapen för att göra den begriplig, meningsfull och hanterbar.
Vi har valt att illustrera normer som former; cirklar, trekanter och fyrkanter. Vår tanke är att göra
det möjligt att ta till sig den teoretiska kunskapen på ett neutralare sätt. Vi vill också göra det
möjligt att kunna prata om svåra saker på ett mer lättillgängligt sätt.
Formerna och färgerna i materialet kan symbolisera funktionsvariation, kön, könsidentitet,
etnicitet, kroppsstorlek eller annat som gör oss människor lika eller olika. Figurerna kan symbolisera olika normer och erfarenheter. Du som läsare väljer själv om och när du vill relatera till egna
erfarenheter.
Trevlig läsning!

NORMER

VAD ÄR NORMER?

Normer
Som ett första steg vill vi gå igenom några grundläggande begrepp. Vi börjar med begreppet normer.
En NORM är det som anses vara normalt, det som inte behövs förklaras. Normer är ofta så självklara att vi inte
ens reflekterar över dem. Det är först när någon bryter mot normer som de blir synliga. Därför kallas normer
även för oskrivna regler.
Fyll gärna i orden i de oavslutade meningarna nedan. Vilka oskrivna regler hittar du?

Jag sover i min…......................................................
På fötterna har jag på mig …................................
När jag går i trafiken går jag på ………........sida
På lördagar får många barn äta ………..........…
När jag råkar göra någon illa säger jag ….....….
Innan jag åker tåg köper jag en….......................
På födelsedagskalas brukar jag ge bort en
…….......................................................…
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VAD ÄR NORMER?

Övning - Normer
Skriv ner allt du kan komma på som ingen skulle reagera på om du gjorde innanför cirkeln.
Skriv allt du kan komma på som folk skulle reagera på om du gjorde utanför cirkeln.

ÖVNING

Det finns inga rätt eller fel. Skriv hur konstiga saker du vill.
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VAD ÄR NORMER?

Normer som information
Normer hjälper hjärnan att hantera en stor mängd med information. Genom att stoppa in intryck i fack.
Utifrån normer kan vi snabbt göra bedömningar. Våra bedömningar är inte alltid sanna, men de hjälper hjärnan
att snabbt kunna processa information.
Vissa normer gör vår vardag och samspelet mellan människor mer hanterbar. Att stå i kö är ett exempel på en
sådan norm.

Ursäkta ni står
ivägen!! Jag ska köpa
en grej!
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ÄR DU HELT
GALEN!? DU KÖR JU
PÅ FEL SIDA
VÄGEN!!!!!!!!!!!#!!!!
VADÅ FEL SIDA!?
JAG KÖR VÄL PÅ VILKEN
SIDA JAG VILL!!!

VAD ÄR NORMER?

Vissa normer blir lagar eller regler.
Att bilar kör på höger sida i Sverige är
ett exempel på en sådan lag.

Normer fungerar lite som vägskyltar, de visar vad du får göra,
vad du borde göra och vad du absolut inte får göra.
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VAD ÄR NORMER?

Normer förändras över tid och rum
Normer kan vara väldigt tröga att förändra. Samtidigt förändras normer över tid och rum.
Ett exempel är att sättet vi hälsar på varandra skiljer sig mellan olika platser på jorden. Ett annat är att de kläder
som var mode för ett tag sedan kan vara helt ute idag.

Men oj vilken konstig
frisyr
du har!

Vad
menar du? Så
här ser alla ut
1720!
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VAD ÄR NORMER?

Kan du komma på fler normer som har förändrats genom historien? Kan du komma på någon
norm som ser olika ut beroende på vart du befinner dig?
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VAD ÄR NORMER?

Utmaning!
Pröva att bryta mot en oskyldig
norm. Tex att hälsa på ett ovanligt
sätt. Vad händer? Hur känns det?
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VAD ÄR NORMER?

Att sticka ut
Ett annat sätt att förklara normer är så här: Vilken av de här två figurerna sticker ut? Vilken är mest annorlunda?
Vilken passar inte in?

Lite svårt att säga eller hur? Vänd på bladet så får du se!
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VAD ÄR NORMER?

Vilken figur sticker ut nu?
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VAD ÄR NORMER?

Det hade likaväl kunnat se ut så här!
Personer eller beteenden kan i sig inte vara avvikande. De blir avvikande först i förhållande till det som finns runt
omkring, till bakgrunden. Normerna är alltså bakgrunden, det vi jämför oss med eller blir jämförda med.
Bakgrunden förändras över tid och rum.
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VAD ÄR NORMER?

När smälter jag in och när sticker jag ut?
Alla människor går mellan olika sammanhang med olika normer och värderingar. Vi följer olika osynliga regler
i olika sammanhang. Det kan vara på jobbet eller skolan, bland vänner eller inom ett intresse. Vi kan smälta in
eller sticka ut i flera olika sammanhang.
Vilka olika normer möter du i livet? Möter du olika normer olika sammanhang?
Kan du passa in i flera olika normer? Utmanar du normer i ett eller flera sammanhang?
Byter du språk, beteende, och utseende när du rör dig mellan olika sammanhang?
Vilka konsekvenser möter du när du utmanar normer?
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VAD ÄR NORMER?

Anteckningar
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VAD ÄR NORMER?

Normer definierar, värderar och kategoriserar

Men vad är det då
som är så
problematiskt med
normer?

Normer bygger på föreställningar om vad som är önskvärt, hur det borde se ut och vara. Det gör normer problematiska eftersom de lätt definierar, värderar och kategoriserar människor. När normer begränsar så förstärker de
ojämlikheter i samhället.
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VAD ÄR NORMER?

Ser du vilka normer som begränsar i
meningarna nedan?

Avsluta gärna
följande meningar:

Nästan alla tjejer på reklamaffischer
har en ålder som är...............................
De flesta svenska ministrar har en
hudfärg som är …...................................
I filmer blir en kille oftast kär i en ……
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VAD ÄR NORMER?

Normer och belöning
Att leva upp till normer ger ofta tillhörighet och gemenskap, något som vi människor behöver för att må bra.
En person eller ett beteende som passar in i en norm bekräftas och belönas. Det kan ske genom beröm, uppskattning, status och tillhörighet.
Den som befinner sig inom normen har ofta svårt att se normen, medan normen är väldigt tydlig för den som
befinner sig utanför. Ibland används begreppet ”I normens öga” för att beskriva hur personer som tillhör normen
ofta inte tänker på att de gör det.
Det är viktigt att komma ihåg att normer eller normen inte behöver vara det som är vanligast eller ett genomsnitt
utan snarare det som är önskvärt.
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VAD ÄR NORMER?

Hum, konstigt det står
att alla är välkomna
men jag känner mig
inte
välkommen.

Den som befinner sig inom normen har ofta svårt att se normen medan den är väldigt tydlig för den som befinner sig utanför.
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VAD ÄR NORMER?

Normer och bestraffning - Att utmana normer
Att utmana normer kan innebära bestraffning genom negativa konsekvenser. Negativa konsekvenser kan vara
att bli tillrättavisad, till exempel genom en konstig blick eller tystad. Det kan vara att bli förlöjligad, till exempel
genom att bli skrattad åt. Andra möjliga negativa konsekvenser är att bli osynliggjord, utesluten och utfryst eller
att utsättas för fysiskt våld eller hot om våld. Att se andra drabbas av negativa konsekvenser kan vara tillräckligt
för att själv se till att inte utmana samma norm.
Det pratas ofta om att bryta mot normer eller att personer är normbrytare. Vi har istället valt att använda uttrycket att utmana normer. Vi tycker att det bättre beskriver det som händer när någon genom en handling eller
enbart genom att finnas väcker reaktioner hos sin omgivning.

SÅ #!!?
Fyrkantigt!!
Det är onaturligt
med fyrkanter!!
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VAD ÄR NORMER?

•

Vad blir fördelarna av att följa normer? Vad blir konsekvenserna av att utmana normer?

•

Tänk på en situation när du omedvetet bröt/utmanade en norm. Hur märkte du det? Hur
hanterade du det?

•

Tänk på en situation där du medvetet bröt/ utmanade en norm. Hur kände du dig? Vad blev
effekterna?

Hur... Ok jag fattar,
men vart kommer
normer ifrån??

Hur lär vi oss
dem??
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ÖVNING

Reflektionsövning.

VAD ÄR NORMER?

Normer som formar- socialisation
Vi lär oss normer genom en process som kallas för socialisation. Socialiseringen in i normsystem är en livslång
process som sker i relation till andra människor. Vi blir socialiserade av personer som vi står nära, som vårdnadshavare, föräldrar, syskon och vänner. Vi blir socialiserade i möten med andra; i skolan, på jobbet och genom
grupper och intressen. Vi blir också socialiserade genom TV, reklam, filmer och musik. Ja genom allt egentligen.
Vi är också själva med och socialiserar andra.
Socialisering kan ske genom:
•

Att bli belönad, få en positiv konsekvens, när vi gör ”rätt”.

•

Att bli bestraffad, att få en negativ konsekvens, när vi gör ”fel”.

•

Att se andra bli belönade eller bestraffade när de gör ”fel” eller ”rätt”.

Kom i FORM
till sommaren!!!
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VAD ÄR NORMER?

Normer väcker känslor
Normer kan väcka känslor. Ibland vill vi väldigt gärna passa in i normer och ibland vill vi det inte. Ibland kan vi
anpassa oss till normer om vi vill och ibland kan vi inte det. Ibland är vi stolta över att utmana normer. Ibland
känner vi oss oärliga när vi försöker leva upp till normer. Alla dessa känslor är ok att känna.

Åh nej jag
passar inte in
här

Så, hoppas
ingen märker.

Ingen människa är norm
När vi pratar om normer är det viktigt att komma ihåg att ingen människa är en norm. Det finns inte någon
människa som alltid och i alla situationer passar in normen. Vi vet heller aldrig vad som finns under skalet på en
annan människa.
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VAD ÄR NORMER?

Normer går att förändra!
Genom att träna vår normmedvetenhet kan vi bli bättre på att upptäcka hur vi påverkas av normer. Vi kan träna
på att se när vi, medvetet eller omedvetet, upprätthåller normer begränsar och befäster fördomar.
Genom att stärka vår normmedvetenhet kan vi bli bättre på att själva välja vårt beteende. Med en normmedvetenhet kan vi träna på att välja ord och beteenden som öppnar upp istället för att begränsa.

ÖVNING

Övning- Armarna i kors
Pröva att hålla armarna i kors. Pröva sedan att lägga armarna i kors igen men lägg den andra armen överst, den
du inte brukar ha överst. Obekvämt, eller hur? Fortsätt med den ovana armen överst ett par gånger till och sen på
ditt vanliga sätt.
Vanliga armen överst, ovanliga, ovanliga, ovanliga, ovanliga, ovanliga, vanliga.
Blev det efter en stund svårt att komma ihåg vilken som var den vanliga och vilken som var den ovanliga armen?
Så är det med normer också. Det känns konstigt och obekvämt att göra annorlunda än du brukar. Men efter en
stund blir det ovanliga också vanligt.
Det vi vill säga är att:

Normer går att förändra!

26

VAD ÄR NORMER?

•

Normer är det som anses vara normalt och som vi tar förgivet

•

Normer är det som inte sticker ut, det som ingen reagerar över

•

Normer är oskrivna regler

•

Normer skiljer sig mellan platser, åldrar och grupper av människor

•

Normer förändras över tid och rum

SAMMANFATTNING

Sammanfattning

Mer om normer:
•

Normer är problematiska när de definierar, värderar och kategoriserar människor

•

Vi socialiseras till att veta vilka normer som gäller

•

Normer påverkar förväntningar av hur en person ska vara, se ut och agera

•

Att följa normer kan ge bekräftelse, tillhörighet och status

•

Att utmana normer kan innebära bestraffningar genom negativa konsekvenser

•

Normer går att förändra!

Till dig i rollen som ledare:
•

Synliggör och problematisera normer. Hjälp gruppen att få syn på normer

•

Fokusera på normen! Undvik att låta samtalet glida in på det som utmanar normer

•

Reflektera över dig själv och vilka normer du tillhör och sänder ut

•

Kom ihåg att lyfta att normer kan förändras.

27

Ooookej jag tror jag fattar,
Ibland underlättar de och
ibland ställer de till det. Kan du
berätta mer om varför normer
är problematisk?

Bra fråga! Vissa normer är
kopplade till makt. Det gör att
vissa personer fårn mindre makt
än andra bara på grund av till
exempel vem de är, vad de tror
på eller vem de blir kär i.

NORMER OCH MAKT

NORMER OCH MAKT

Normformen
Normer skapar bilder av att det finns ett ”rätt” sätt att vara, en norm¬form. Att vara innanför normformen stärker möjligheten att bli belönad genom att bli accepterad och inkluderad, att få gemenskap och tillhörighet. Att
vara utanför normen, att vara en normutmanare, ökar risken för bestraffning genom att bli isolerad och utsatt för
kränkningar.
Vi pratar sällan om hur normformer ser ut eftersom de tas som självklara och ofta är omedvetna. Ett sätt att
upptäcka normformer är att hitta de kränkningar som används i ens omgivning. Motsatsen till kränkningarna,
dvs hur en person ska vara för att inte bli utsatt för kränkningar, är de normer som kränkningarna upprätthåller.

Kränkningsövningen
Med kränkningsövningen på nästa sida vill vi synliggöra hur kränkningar och normer hänger ihop och hur vi alla
kan vara delaktiga i att underhålla begränsande normformer.

Steg 1
Skriv först ner alla kränkningar, dvs negativa ord du hört i dina sammanhang utanför
cirkeln, tex på din skola, arbetsplats, bland vänner eller hemma.

Steg 2
När du är färdig skriver du ner alla motsatsord inuti boxen. Motsatsorden är hur en
person ska vara för att inte riskera att utsättas för kränkningarna.

Steg 3
Titta på orden innanför och utanför normboxen. Vad ser du? Hur ska en person
innanför boxen vara?
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NORMER OCH MAKT

ÖVNING

Tjockis
Smal
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NORMER OCH MAKT

Normer och egenmakt
Normer hör ihop med makt. Med makt menar vi möjligheten att kunna påverka sitt eget liv, så kallad egenmakt.
Egenmakt är:

ÖVNING

•

Att kunna tänka fritt och uttrycka vad jag tänker

•

Att kunna känna fritt och uttrycka det jag känner

•

Att kunna vara den jag är

•

Att kunna göra det jag vill göra

Egenmakt är också att kunna vara en del av samhället och bidra och påverka:
•

Att kunna påverka mitt eget liv

•

Att kunna påverka och bidra till det samhälle jag lever i

•

Möjlighet att ta del av samhällets resurser

Normmedvetenhet
Att bli medveten om hur normer och kränkningar hänger ihop innebär att stärka en normmedvetenhet. Med en
normmedvetenhet blir vi bättre på att se och upptäcka normformer som begränsar.
När vi blir medvetna kan vi mer aktivt välja vårt agerande och vara med och förändra. Vi kan bli bättre på att se
och bryta begränsande och kränkande beteenden. Vi kan bryta upp normformerna och stärka varandra istället för
att begränsa. Med normmedvetenheten får vi verktyg att stärka vår egen och andras egenmakt!
Egenmakt hör ihop med mänskliga rättigheter och demokrati. En demokrati bygger på att alla människor har
egenmakt att ha åsikter och möjlighet att utrycka dem. Normmedvetenhet är därför ett sätt att arbeta för allas
mänskliga rättigheter och för demokrati.
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NORMER OCH MAKT
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NORMER OCH MAKT

Normer och våld
Kränkningar befäster normer och normer lägger grunden för en kultur som accepterar våld. Vi beskriver sambandet mellan normer och våld som en triangel i formen av ett isberg. Den delen av triangeln som sticker upp ur
vattnet är det direkta våldet, dvs fysiskt och psykiskt våld.
Det är lätt att se delen av isberget som sticker upp ur vattnet och det är lätt att tro att den biten är hela isberget. I
själva verket är isberget mycket större. Den största delen, den som ligger under vattnet, är svårare att se.
I botten på isberget ligger normer och värderingar som normaliserar som till exempel nervärderande och kränkande kommentarer. Det kan vara sexistiska eller rasistiska skämt eller skämt som driver med personer med en viss
typ av funktionsvariationer. Det kan vara traditionel¬la könsroller som begränsar människors handlingsutrymme
och egenmakt. Det kan vara härskartekniker som förminskar och berövar människor handlingsutrymme och
självförtroende. De beteenden som finns i botten på triangeln är vanliga och ses ofta vardagliga. Ibland är de så
normaliserade att vi inte ens reflekterar över dom. Det gör att vi många gånger förminskar, ignorerar eller bortförklarar det som sker i botten av pyramiden.
Triangelformen innebär att de former av våld som kommer högre upp i triangeln är mer ovanliga. Det är lätt att
ta avstånd från det grövsta våldet men svårare att ta ansvar för att vi alla är med och legitimerar det, om vi inte
väljer att aktivt bryta och synliggöra normer som förminskar.
Genom en normmedvetenhet blir vi bättre på att se det som finns i botten på triangeln. Därmed kan vi vara med
och förändra och minska på storleken på triangeln. När botten på triangeln krymper så kommer också toppen att
krympa, dvs det direkta våldet kommer minska.
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NORMER OCH MAKT

Våldstriangeln

Mord

Våldtäkt
Fysiskt våld
Psykiskt våld

Trakasserier, hot
utnyttjande

Sexistiska, homofoba,
rasistiska skämt.
Ett problematiskt språk/bemötande.
Normer och härskartekniker.
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NORMER OCH MAKT

Normer och kön
Normformer som vi alla förhåller oss till är formerna kopplat till kön, det vill säga hur en tjej respektive kille
förväntas att se ut och vara. Förväntningar kopplat till kön kan påverka hur vi klär oss, vilket yrke vi väljer eller
hur vi uttrycker våra känslor.
På bilden nedan finns två kakformar, en form representerar hur en tjej förväntas vara och den andra hur en kille
förväntas vara.
Fundera över vad som förväntas av någon som uppfattas som kille respektive tjej i ditt samhälle. Vilka intressen,
egenskaper och uttryck förväntas en kille respektive tjej ha? Skriv det som förväntas av tjej i ”tjejformen” och av
en kille i ”killformen”.
Vad får eller förväntas formerna göra på fritiden/i skolan/på jobbet? Vilka egenskaper förväntas respektive form
ha? Vilka känslor är tillåtna för de olika formerna?
Titta på kränkningarna du skrev ner i kränkningsövningen. Hur många av dom handlar om förväntningar kring
kön?
Vem har skapat dessa formar? Är vi födda med dessa formar eller har vi lärt oss att vara på ett visst sätt?
Hur kan vi göra för att öka storleken eller ändra på formarna?
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NORMER OCH MAKT

Att begränsa sin egen egenmakt
Ingen människa är opåverkad av normer. Att uppfylla normer ger tillhörighet och gemenskap. Att bryta mot
normer kan ha negativa konsekvenser. Därför krävs det mod att bryta mot normer och gå sin egen väg.
Varje person förhåller sig till de normformar som finns i vardagen och samhället i stort. Normformar kan ses som
kakformar där kakdegen representerar en hel person. Kakformen är normer som exempelvis säger hur du ska vara
och hur du ska leva ditt liv. Alla människor förhåller sig till olika normformar i olika sammanhang.
Att våga bryta mot normer kan vara skrämmande. Normer kan ge ett stöd i livet och fungera som en regelbok att
leva upp till. Att bryta mot normer handlar om att själva bestämma hur vi vill leva, vem vi vill vara och vad vi vill
göra.
Att anpassa sig till normformar har ett pris. Följer vi bara med strömmen kan vi missa att ställa frågor som ”Vem
vill jag vara? och ”Vad är viktigt för just mig i livet?”. Rädslan att stå utanför normformen kan vara så stark att vi
väljer att inte visa, använda eller utveckla delar av oss själva. Vi kan begränsa vår egen egenmakt för att passa in
i normen. Begränsar vi oss själva så mycket att vi skär bort delar av oss som inte passar in kan priset bli mycket
högt.
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NORMER OCH MAKT

Övning: I och utanför normen
De flesta människor har erfarenheter av att både passa in och sticka ut ur normformar. Fundera på sammanhang
när du:

ÖVNING

•

Stått utanför normer och tyckt att det känns bra

•

Stått utanför normer och tyckt att det känns jobbigt

•

Stått i normer och tyckt att det känns bra

•

Stått i normer och tyckt att det känns jobbigt

Fundera för varje fråga: Vad har gjort att det känts bra respektive dåligt? Hur har du agerat mot andra människor? Hur har andra människor agerat mot dig? Har du fått stöd av andra människor och hur har det sett ut? Har
känslor av att stå i eller utanför normer förändrats över tid? Vad har orsakat förändringen?

Jobbigt

Bra

Bra
38

Jobbigt

NORMER OCH MAKT

Att bli begränsad av andra
Att stå utanför en norm kan innebära rättighetskränkningar som diskriminering och hot om våld och våld. Individer, grupper och samhällen kan felaktigt anse sig ha rätt att hota och kränka en annan människa för att den inte
passar in i normen.
Vi kan jämföra det med en kakdeg där andra med våld eller hot om våld skär bort eller tvingar en individ att själv
skära bort de delar av sig själv som inte passar in i kakformen, dvs normen.
Varje person har rätt att leva fritt från kränkningar och våld. Den person som blivit utsatt har rätt till stöd och
skydd av samhället. Det är viktigt att veta vart det går att vända sig om du eller någon du känner riskerar att
utsättas för kränkningar och våld. En lista på myndigheter och organisationer som erbjuder stöd hittar du längst
bak i boken.
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Kakdegen - Att öka sin egenmakt
Många gånger är vi inte medvetna om hur våra liv präglas av normformar. Normmedvetenhet handlar om att
träna vår blick för att kunna göra medvetna val utifrån den kunskapen.
Med en normmedvetenhet kan vi få syn på strategier för att aktivt stärka vår egen och andras egenmakt. Här är
ett par frågor att fundera kring:
•

Vad har du själv gjort för att kunna vara hela din kakdeg?

•

Vad har andra gjort för att du ska kunna vara hela din kakdeg?

•

Vad har du gjort för att andra ska kunna vara hela sina kakdegar?
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Egna strategier
Titta på dina svar. Hittar du idéer som du kan göra mer av för att stärka dig själv och andra att vara hela sin kakdeg?
Skriv ner idéerna här. Fortsätt gärna att samla idéer på hur människor kan öppna upp normformer för sig själva
och andra. Här har du dina strategier!
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Värdekompassen
När vi ifrågasätter normer så ifrågasätter vi att våra liv styrs av värderingar som vi inte valt själva. En del av
normmedvetenheten innebär att fundera över vem vi vill vara bortom normer. Vi behöver ställa oss frågor som;
”Vad är meningsfullt och viktigt för mig?”, ”Vad tycker jag om att göra?” och ”Hur vill jag ha mitt liv?”, frågor
som utforskar våra värderingar i livet.
Normer kan förklaras som en kompass som pekar ut samma riktning i livet för många människor. När du arbetar
normmedvetet ersätter du normkompassen med en ny kompass som är unik just för dig, din egen värdekompass.
Ta dig tid att fundera över vad som är viktigt för dig i livet. Skriv ner de ord du hittar i din egen värdekompass på
nästa sida.
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Makt - i förhållande till andra
Vi är inte bara individer utan tillhör även grupper i samhället. En del grupptillhörigheter kan vi välja själva om vi
vill tillhöra eller inte. Det kan till exempel om vi är politiskt aktiva eller inte eller om vi gillar en viss musik eller
en viss sport eller inte.
Andra grupptillhörigheter har vi inte valt själva och kan inte alltid påverka om vi vill tillhöra eller inte till exempel
ens könstillhörighet, ålder, hudfärg, funktionalitetsförmåga, sexuell läggning och etnicitet. Samtidigt har de stor
betydelse för hur vi blir bemötta i livet.
Olika grupper har olika förutsättningar och därmed olika mycket möjlighet till egenmakt. Grupper som faller innanför normer har generellt mer egenmakt än personer som utmanar normer. De har ofta större chans att påverka
och styra sina egna liv och att vara delaktiga i samhället.
När grupper i samhället risker att utsättas för samma typ av negativ behandling kallas det för strukturell diskriminering. Den svenska lagstiftningen har identifierat sju områden som är extra utsatta för strukturell diskriminering; könstillhörighet, ålder, hudfärg, funktionalitetsförmåga, sexuell läggning, religion och etnicitet; för att
skyddas under diskrimineringslagstiftningen. Detta kommer du att få läsa mer om längre fram i boken.
Som tidigare nämnts så kan det vara svårt att se att vi har olika förutsättningar, framförallt när vi får fördelar...

HA HA JAG VINNER!!
DET HÄR ÄR JU INTE
SVÅRT!!
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Normer och fördelar - Privilegier
Att få fördelar av att uppfylla normer kallas ibland för att ha privilegier. Det kan till exempel innebära att ha
lättare att visa sin kärlek offentligt än andra, att ha lättare att bli kallad på arbetsintervju, att bli bemött på ett
positivare sätt och ha lättare att få hjälp av myndigheter, att känna sig säkrare i offentliga miljöer.
Att ha privilegier innebär att ha en relativt stor egenmakt och möjlighet att kunna påverka sitt eget liv, sin omgivning och sitt samhälle.
En person som levt hela sitt liv med privilegier kan ha svårt att se sina egna privilegier. Det kan göra att personen
har svårt att förstå andra människors förutsättningar i livet. Genom att träna en normmedvetenhet kan en person
som har många privilegier öva på att se de osynliga regler som skapar olika förutsättningar för människor.
Att se privilegier handlar inte om att få en person att känna skuld och skam över sin situation. Istället möjliggör
det för personen att bättre förstå sig själv och andra och förståelse för att aktivt arbeta för att utmana diskriminering och förtyck.

Jag förstår inte
problemet, det är ju
superenkelt att
komma in!!

45

NORMER OCH MAKT

Privilegiecheck - Omvärld
Normmedvetenhet handlar om att förstå sig själv i ett sammanhang och se både sina egna och andras privilegier.
Följande påståenden är baserade på diskrimineringsgrunderna. Dem kommer du att få läsa mer om längre fram.
När någon grupp diskrimineras eller missgynnas så finns det ofta en annan grupp som får fördelar. Läs påståendena och kryssa i de rutor där du tycker att påståendet stämmer på exempelvis din skola eller din arbetsplats.

Jag upplever att vuxna får fördelar på min arbetsplats/skola/ annat sammanhang.
Jag upplever att personer som uppfattas som svenskar (personer som inte får frågan
“vart kommer du ifrån”) får fördelar på min arbetsplats/skola/ annat sammanhang.
Jag upplever att personer med “full funktionsförmåga” får fördelar på min
arbetsplats/skola/ annat sammanhang.
Jag upplever att män/killar får fördelar på min arbetsplats/skola/ annat sammanhang.
Jag upplever att personer som inte är religösa får fördelar på min
arbetsplats/skola/ annat sammanhang.
Jag upplever att heterosexuella får fördelar på min arbetsplats/skola/ annat sammanhang.
Jag upplever att personer som uppfattas som väldigt “feminina”/ “maskulina” får fördelar på
min arbetsplats/skola/annat sammanhang.

Blev det många eller få kryss? Ser du något mönster? Varför tror du att det är just de grupperna som får fördelar
och inte dem du inte kryssade i?
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Privilegiecheck - Jag
Nu är det dags att göra en privilegiecheck på dig själv. Sätt ett kryss i de rutor där påståendet stämmer in på dig.

De flesta statsministrar och presidenter i historien har samma juridiska* kön som jag
Jag kan enkelt kryssa i rutan för man eller kvinna i myndighetsdokument
Jag har aldrig fått frågan ”men vart kommer du ifrån egentligen” i Sverige
Mina religösa högtider är rödmarkerade i den svenska almanackan
Jag kan läsa den här texten trots att den inte är skriven i blindskrift
Jag är aldrig rädd för negativa reaktioner när jag visar min kärlek till en eventuell
partner/s på stan
Det händer sällan att folk pratar med mig på ett nedvärderande sätt på grund av min ålder

Hur kändes det att fylla i? Vilka känslor och tankar väckte det? Finns det något samband mellan kryssen på denna sidan och kryssen på den förra?

*Juridiskt kön: Det kön som står i ens pass. I Sverige finns det bara två juridiska kön, man och kvinna.
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Normer och nackdelar - Internaliserat
förtryck
Det kan vara svårt att se hur normer påverkar livet. Att förstå hur normer samverkar i det egna livet kan vara bra
för att förstå sig själv i sitt sammanhang. Ett sätt som normer kan påverka en är genom internaliserat förtryck.
Om vi har mött negativa reaktioner från samhället för till exempelvis hur vi ser ut eller hur vi har valt att leva våra
liv händer det ibland att vi internaliserar dessa tankar. Detta betyder med andra ord att vi börjar tro på dem. Det
kan leda till att vi får en negativ syn på oss själva.
Att få upp ögonen för hur ens liv påverkats av att stå utanför normer kan göra ont eftersom det kan väcka minnen och känslor till liv. Samtidigt kan insikten att ”det är inte mig det är fel på” ge förståelse och acceptans för ens
känslor och behov. Att förstå sig själv och sitt sammanhang kan ge kraft och energi att hitta strategier för att må
bra och att utmana diskriminering och förtyck.

Det måste vara något
fel på mig!!
Om jag bara vore lite
fyrkantigare!!
..
Sluta vara så
trekantig!!
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Normsamverkan - intersektionalitet
Det är sällan som vi påverkas av enbart en strukturell norm. I verkligheten så samverkar normer och varje individ möter många olika strukturella normer i livet. Att normer samverkar betyder att erfarenheten av att stå i eller
utanför en norm påverkas av om en person står i eller utanför andra normer. Förståelsen av normsamverkan, eller
intersektionalitet som det också kallas, är en viktig del av ett normmedvetet perspektiv.
Hur normer samverkar påverkar vilken egenmakt och vilket handlingsutrymme en person har. Det gör också att
människors upplevelser av att stå i eller utanför normer är olika.
Bilden visar en grupp enfärgade fyrkanter och en ensam fyrkant som är randig. Det finns också ett gäng randiga figurer som är antingen trekanter eller cirklar. Den randiga fyrkantens erfarenhet av att vara fyrkantig är inte
sam¬ma som de enfärgade fyrkanterna. Den randiga fyrkantens erfarenhet av att vara randig skiljer sig också från
de andra randiga figurerna. Trots att figuren har andra figurer som är både randiga och fyrkantiga känner den sig
inte riktigt hemma någonstans. De andra figurerna kan inte veta hur det känns att vara en randig fyrkant.
Med bilden vill vi säga att varje persons upplevelser av att stå i eller utanför normer är unik.
Att förstå hur normer samverkar i det egna livet är viktigt för att förstå sig själv i sitt sammanhang. Att förstå vilka
normer vi möter i livet kan hjälpa oss att förstå vad som händer både i det egna livet och i världen i stort. Det kan
hjälpa oss att förstå varför vi känner och reagerar som vi gör i en viss situation.

Vi måste kämpa för
våra fyrkantiga
rättigheter!!

Men varför är det ingen
som pratar om hur det är
att vara både fyrkantig
och randig?

Vi måste kämpa för våra
randiga rättigheter!!

Är jag mest fyrkantig eller
randig...
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Trygghet
Normer hänger ihop med trygghet. Att tillhöra normen kan få oss att känna trygghet medan att utmana normer
kan innebära en känsla av otrygghet. Olika personer känner sig hemma i olika delar av samhället beroende av
vilka normer vi uppfyller eller står utanför.
Att tillhöra normer kan leda till gemenskap och sammanhang, att vi känner oss hemma i olika rum och på
olika platser. Att tillhöra en norm kan innebära att känna sig välkommen utan att egentligen reflektera över det.
Normer påverkar i vilken grad vi har förebilder att identifiera oss med, personer som har många privilegier kan ha
lättare att hitta förebilder att identifiera sig med som kan visa vad som är möjligt i livet.
Att stå utanför många normer kan innebära att inte känna sig bekväm i olika rum i samhället, framförallt rum
med makt. Det kan göra att personer börjar tvivla på sig själva och sin egen förmåga. Om en person lever med
ett internaliserat förtryck kan den också ha svårare att hitta förebilder att identifiera sig med, samtidigt som
före¬bilder blir extra viktiga.
Att bli medveten om att känslor av otrygghet kan handla om normer är en del i en normmedvetenhet. Det kan
vara ett steg på vägen till att hitta strategier för att stärka sin egenmakt.
I vilka olika “rum” känner du dig trygg? Skriv dina trygga rum i de olika bubblorna på följande sida. Kan du se
ett samband mellan normer och trygghet?

Trygga rum
Att medvetet skapa ett tryggt rum är en känd strategi i normmedvetet förändringsarbete. Det trygga rummet kan
skapas av personer som delar erfarenhet av begränsande normer. Rummet ger möjlighet att vara sig själv och ta
en paus från de normer som förtrycker. I ett tryggt rum delar deltagarna erfarenheter utan att behöva förklara sig.
De får gemenskap och styrka av andra i samma situation. Tryggheten ger rum att testa nya roller eller erfarenheter och att stärka sig själva. Rummet ger också möjlighet att bygga kunskap och strategier för att skapa ett mer
rättvist samhälle. Även i rum där inte alla delar samma erfarenheter är det viktigt att arbeta med trygga rum. Det
kan handla om att sätta upp regler för vad som är okej att säga och göra i just den gruppen. Allt för att se till att
rummet blir så tryggt som möjligt för deltagarna i gruppen.
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Övning trygghet

ÖVNING

Att tillhöra normen kan få oss att känna trygghet medan att utmana normer kan innebära en känsla av otrygghet.
I vilka olika “rum” känner du dig trygg? Skriv dina trygga rum i de olika bubblorna.

Reflektion: Vad är det som gör att just dessa rum känns trygga för dig?
Finns det normer som spelar in i vilka rum som är trygga för dig?
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Nu har vi gått igenom lite grundläggande kunskap om normer och hur de hänger ihop med makt. Men vad kan
vi då göra för att förändra normer som begränsar?
I följande kapitel kommer vi gå igenom strategier för förändring så som normkritisk peda¬gogik, ett
rättighetsperspektiv, antidiskriminering samt vilka strategier som finns för att bemöta härskartekniker.

Härskarteknik
Normkritik
Varför får den här
figuren fördelar?
Hur kan den ta ansvar?
Det är ju stegarna det
är fel på!?

Haha jag vann!!
Det här var ju inte
svårt!!

Rättighetsperspektiv
Men de här figurerna har ju rätt
att ha samma förutsättningar
som den på stege nr 1!

Antidiskriminering
Enligt diskrimineringslagen
är det inte inte ok att ....
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Hum varför är
egentligen alla dörrar
trekantiga?

Kan vi inte göra
stora dörrar så att
alla kommer in?

Normkritik

Oroa dig inte, jag tycker
du är helt ok fast
du inte kommer in.

Tolerans
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Normkritisk pedagogik
I boken har vi beskrivit att normer är osynliga regler. Vi behöver träna upp en normmedvetenhet för att se normer. Vi har beskrivit hur normer påverkar människors möjlighet till egenmakt, och hur normer verkar både på
individuell och strukturell nivå. Vi ska nu titta på normkritik som ett verktyg för förändring.
Normkritik utgår från att se och fokusera på normer istället för det som avviker från normen och att fokusera på
de strukturer som skapar ojämlika förutsättningar. Normkritik utvecklades i början på 2000-talet för att synliggöra begränsande strukturer. Målet är att göra samhället att bli mer jämställt och rättvist och att stärka demokratin genom att fler människor har egenmakt att påverka.
Bilden nedan visar tre figurer som försöker klättra på varsin stege. Figuren till vänster klättrar på en stege som är
hel medan de två andra figurerna försöker klättra på stegar som är trasiga. Normkritiken handlar om att lägga
fokus på stegarna och de strukturer som skapar privilegier. Normkritiken lägger även fokus på de personer som
har privilegier och hur de kan ta ansvar för dem.
Det går också att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Det utgår från att personer med färre privilegier, dvs de
med trasiga stegar stärker kunskap om sina rättigheter och driver opinion för att nå en förändring. Lagar som ger
grupper som missgynnas extra skydd mot diskriminering och kränkningar är exempel på resultat av sådant arbete.

HA HA JAG VINNER!!
DET HÄR ÄR JU INTE
SVÅRT!!
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Toleranspedagogik
Normkritik utvecklades som en reaktion mot något som kallas för toleranspedagogik. Toleranspedagogik har
använts i tex skolor och har handlat om att skapa tolerans för de som avviker från normen. Ett klassiskt exempel
har varit att bjuda in till exempelvis en homosexuell person, en missbrukare eller en troende person för att berätta
om sina erfarenheter för att ”skapa tolerans”. Även om syftet var gott var toleranspedagogik problematiskt. Det
lade hela ansvaret för förändring på den som avvek från normen och synliggjorde inte de fördelar personer får av
att tillhöra normen.
Toleranspedagogik missar att se det som gör att vissa människor ses som avvikare och andra som normala. Detta
leder till att vissa människor får sina rättigheter tillgodosedda per automatik medan andra får kämpa för dem.
Idag har de flesta lämnat toleranspedagogiken då den ibland gör mer skada än nytta. Nedan ser du en bild som
förtydligar de olika perspektiven. Allt innaför linjen är personer och beteenden som inte väcker några reaktioner.
Allt utanför däremot väcker reaktioner och kan vara allt från ett par höjda ögonbryn till att någon utsätts för ett
våldsbrott för att den bryter mot en norm. Toleranspedagogiken synliggör det som är utanför normen och normkritiken det som är i normen.

Tolerans

Normkritik
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Men tolerans är väl bra...

Men tolerans
är väl bra?
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Nja...

Tolerans används ofta i all
välmening
men är problematiskt. Dels
för
att det är synonymt med “att
stå ut med” eller “tåla” och
dels för att det innebär ett
maktförhållande där det är
de som passar in i normen
som tillåts tolerera
personer som utmanar
normer och aldrig tvärt om.

NORMKRITIK OCH TOLERANS

Bara så du vet så
är det helt ok för
mig att du är
fyrkantig!!

ehh..
ok..
tack...
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Mer om normkritik
I ett normkritiskt perspektiv läggs ansvaret för att förändra ojämna strukturer på de som får fördelar av strukturerna
istället för på dem som missgynnas.
Normkritiken uppmanar personer med privilegier att ta ansvar för de strukturer som de gynnas av och att engagera
sig för allas rättigheter. Att ta ansvar för sina privilegier kan handla om att vara den som påpekar att det är fel
på strukturerna tex att påpeka när någon säger något rasistiskt eller homofientligt även om kränkningen inte är
riktad till dig. Det kan även handla om att om du blir inbjuden till en paneldiskussion och du inser att alla har
samma bakgrund som du så är att ta ansvar att påpeka att andra perspektiv behövs.
Normkritik handlar om att ständigt reflektera över sina egna normer, fördomar och värderingar. Hur påverkar de
normer jag bär med mig min syn på andra människor? Vi kan aldrig bli klara med normkritiken eftersom skapandet
av normer är en ständig process. Vi kan heller aldrig bli färdiga med vår egen normkritiska process. Normrikt
handlar om att lära och öva!

Men va orättvist, era
stegar är ju sönder!?
Här!!
Och din är ju heeelt
sönder!? Du kan ta min
stege!!
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Reflektionsfrågor:
Vilka känslor kan de olika positionerna ge? Vad kan de olika figurerna göra och säga?

HA HA JAG VINNER!!
DET HÄR ÄR JU INTE
SVÅRT!!

Men va orättvist, era
stegar är ju sönder!?
Här!!
Och din är ju heeelt
sönder!? Du kan ta min
stege!!
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5 saker du kan göra om du har privilegier:

L

yssna. Det kanske viktigaste rådet är att lyssna! Att lyssna på andra människors upplevelser
skapar förståelse. Beroende på vilken position och vilka förutsättningar vi har i samhället så ser och
upplever vi olika saker. För att få en inblick i varandras upplevelser så måste vi lyssna på varandra.

L

äs på. Det händer inte allt för sällan att personer som utmanar normer får ett pedagogiskt ansvar
att förklara begrepp kopplat till exempelvis ens könsidentitet eller religion. Att föredra är istället att
personer själva fyller på de kunskapsluckor de har. Det är alltid ok att säga ”det har jag inte så bra koll
på men jag ska läsa på”.

L

ämna plats. Ofta får personer som tillhör normen mer utrymme i olika sammanhang vilket
skapar ojämlikhet. Därför är det viktigt att reflektera över den egna positionen och se om det finns
sammanhang där jag tar plats på någon annans bekostnad. Pratar jag mest på möten? Tar jag mest
plats på bussen? Är det bara personer som ser ut som jag som är inbjudna till att prata om en viss
fråga?

L

är av dina misstag. Normkritik brukar kallas misstagens pedagogik, vi kommer alltid att göra
misstag som att anta något om någon utifrån normer eller att säga fel saker i fel sammanhang. Här
gäller det att vara ödmjuk mot sig själv och andra, erkänna och försöka lära av sina misstag.

L

yft kränkningar. Som nämndes tidigare så funkar kränkningar normbevarande. De får människor att inte våga vara sig själva eller uppskatta sig själva så som de är. Därför är det viktigt att lyfta
kränkningar. Normkritisk pedagogik brukar kallas för en varför säger du så pedagogik och toleranspedagogiken en säg inte så pedagogik. Det handlar alltså inte om att vi inte får säga saker utan att vi
bör lyfta kränkningar och då även se vilka normer och värderingar som ligger bakom dem.
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Rättigheter
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna skrevs 1948, efter andra världskrigets slut. Deklarationen slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är
universella. Med det menas att de gäller för alla människor överallt. FN:s medlemsstater har tagit på sig ansvar att
säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs och respekteras.
De mänskliga rättigheterna består av två typer, rätten TILL och rätten FRÅN.
Rätten TILL stärker människors egenmakt; dvs makten över sitt eget liv. Exempel är:
•

Rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet

•

Rätten till tankefrihet och religionsfrihet.

•

Rätten till hälsa

•

Rätten till utbildning

•

Rätten till arbete

Rätten FRÅN handlar om rätten att få skydd mot kränkningar, våld, trakasserier och diskriminering. Exempel är:
•

Rätten från tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

•

Rätten från att godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

•

Rätten från att bli bortgift mot sin vilja.

Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. Att de mänskliga rättigheterna respekteras
är avgörande för att en demokrati ska fungera.
För att förstärka de mänskliga rättigheterna har FN utformat separata konventioner som stärker utsatta gruppers
rättigheter. Exempel på konventioner är:
1. Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
2. Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (kvinnokonventionen)
3. Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
4. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionerna förklarar vilket stöd ett land måste erbjuda för att de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas.
Länder som har ratificerat, dvs skrivit under, en konvention har lovat att agera i enlighet med dess innehåll.
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Det är faktiskt
min rättighet att
komma in här!!
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Diskriminering
Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och därmed inte får tillgång till sina rättigheter.
Diskriminering är en form av strukturellt våld. Det innebär att våldet utövas indirekt och sällan går att kopplas
till en individ som utövare av våldet.
För att skydda grupper som ofta drabbas av strukturell diskriminering har den svenska staten lagstiftat om sju
diskrimineringsgrunder. Diskrimineringslagstiftningen bygger på internationella överenskommelser som Europakonventionen, EU:s stadga om grundläggande rättigheter, och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.
Diskrimineringsgrunderna är:
•

kön

•

könsöverskridande identitet eller uttryck

•

etnisk tillhörighet

•

religion eller annan trosuppfattning

•

funktionsnedsättning

•

sexuell läggning

•

ålder

Diskrimineringslagen skyddar enbart individer mot diskriminering som utförs av olika samhällsak¬törer som
arbetsplatser, skolor och i viss mån även företag och organisationer. En individ kan alltså inte diskriminera en
annan individ.
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Men jag
kommer
ju fortfarande
inte in!

Förbud mot
trekantiga
dörrar!!

Diskrimineringslagstiftningen är viktig för att skydda grupper som ofta diskrimineras. För att förändra strukturer
på sikt är det viktigt att antidiskrimineringsarbete i kombination med ett norm¬kritiskt arbete.
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Diskriminering och normer
Diskriminering hänger ihop med normer eftersom det är just normer som upprätthåller och möjliggör diskriminering.
Även om alla diskrimineringsgrunder är kopplade till normer är inte alla normer kopplade till en diskrimineringsgrund. Det finns massor med normer som begränsar; som kroppsnormer, hälsonormer, livsstilsnormer etc. Dessa
begränsar också människors egenmakt men är inte kopplade till rättsliga påföljder.
Vi har i detta material valt att fokusera på normer kopplade till diskrimineringsgrunderna.

Vithetsnorm

Vithetsnormen innebär att en vit eller ljus hudfärg som ”normal” och andra som avvikare av normen. Det
innebär att personer som uppfattas som ”vita” smälter in i samhället och är representerade på maktpositioner, i
media och reklam. De har också lätt att hitta hudkrämer, strumpbyxor, plåster och annat som stämmer överens
med deras hudfärg.

Heteronorm

Heteronorm innebär att heterosexualitet ses som det normala och förväntade och att andra sexuella läggningar,
som homosexualitet, bisexualitet och pansexualitet, betraktad som onormala. Samhället förutsätter att en person
är heterosexuell. En person som är heterosexuell behöver aldrig förklara sin sexualitet, medan den som inte passar
in i heteronormen behöver ”komma ut”.

Sekuläritet/ kulturellt kristen norm

Sekularisering är en benämning för hur religionens betydelse minskar i det västerländska samhället. Sekularitetsnormen innebär att det normala anses vara att inte ha en stark personlig tro. Att vara troende ses som något
ovanligt. Personer som utmanar normen blir ofta ifrågasatta och det är mer ”okej” att ställa personliga frågor.

Funktionalitetsnorm

Funktionalitetsnormen innebär att samhället är utformat efter förväntningar på att människor är rörliga och
sociala på ett visst sätt. Det finns många olika funktionalitetsnormer, till exempel rörlighetsnorm, seendenorm,
talnorm och normverk kring koncentrationsförmåga och sociala beteenden

Cisnorm

En cisperson är någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön.
Cisnormen utgår från antagandet att människors identitet, juridiska kön, kroppar och könsuttryck hänger ihop
enligt tvåkönsnormen.

Vuxennorm

I samhället finns det åldersmaktordning där barn och unga systematiskt underställs vuxna. Vuxna tar ofta för
givet att ungdomar inte är lika kunniga på grund av deras ålder, vilket gör att unga lätt blir exkluderade från till
exempel olika samhällsfrågor. Många unga känner att de inte blir lyssnade på och att deras kunskap inte tas på
allvar.

Tvåkönsnorm

Tvåkönsnormen bygger på föreställningen att det bara finns två kön, kvinna och man, och att alla passar in i
något av dessa kön. Tvåkönsnormen är nära kopplat till heteronormen och förstärker traditionella bilder av vad
som ses som maskulint respektive feminint.
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Diskrimineringsgrund-norm
På vänster sida hittar du diskrimineringsgrunderna. På höger hittar du ett par av de normer som är kopplade till
diskrimineringsgrunderna. Det här är ingen fast lista på normer och bara ett urval av normer kopplade till varje
diskrimeringsgrund.

Ålder

Vuxennorm

Kön

Tvåkönsnorm

Funktionsnedsättning

Funktionalitetsnorm

Religion

Sekuläritets- kulturell
kristen norm

Könöverskridande
identitet/uttryck

cisnorm

Sexuell läggning

Heteronorm

Etnicitet

Vithetsnorm
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Olika former av diskriminering
Som tidigare nämnts så finns det olika former av diskriminering.
Direkt diskriminering innebär att någon, avsiktligt eller oavsiktligt, missgynnas genom att ett beslut, beteende
eller handling får negativa konsekvenser för denne. Ett exempel på detta kan vara att en person inte får lika hög
lön som sin kollega på grund av sin könsidentitet.
Indirekt diskriminering innebär att en regel eller förutsättning som gäller för alla och utåt sett fram¬står som
neutral, missgynnar personer som faller innanför någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på indirekt
diskriminering kan vara att en inte få tillträde till en offentlig byggnad om du har på dig ett speciellt klädesplagg.
Trakasserier innebär kränkande beteende som t.ex. att uttrycka sig nedvärderande, förlöjligande eller respektlöst
gentemot en person eller grupp som innefattas av de sju diskrimineringsgrunderna. Det är alltid den som utsätts
för trakasserier som avgör huruvida ett om eller beteende är trakasserande eller inte.
Instruktion att diskriminera innebär att en person som befinner sig i beroendeställning, får in¬struktioner av
någon som har makt att diskriminera. Detta kan t.ex. ske genom att en anställd blir tillsagt att inte släppa in
några personer av en viss etnicitet i en lokal.
Bristande tillgänglighet sker när en person med funktionsvariation inte kan delta på grund av att verksamheten
inte har gjorts tillgänglig. Ett exempel är när en offentlig verksamhet inte är utrustad med hiss, dörröppnare eller
ramp.

Förbud mot repressalier
Vidare så har den som har anmält diskriminering eller påtalat att en aktör bryter mot diskrimineringslagen har ett
lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon medverkat i en
utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.
Om du blivit utsatt för diskriminering kan du kontakta DO - Diskrimineringsombudsmannen.
Du kan även ställa frågor om diskriminering eller för att anmäla om du har blivit diskriminerad på grund av kön,
könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning eller ålder.
Hemsida: Do.se
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Gissa formen av diskriminering

SÅ #!!?
Fyrkantigt!!
Det är onaturligt
med fyrkanter!!

Nej tyvärr vi
låter inte runda
bo här!

Vad du än gör så
anställ inte en rund!

MEN MEN...
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Men du sa ju att
jag skulle bli
befordrad??!

Ja jo men sen
var det ju den
där anmälan du
gjorde...

Nej tyvärr du kan inte
jobba här för...
ehh du måste kunna rulla
för att jobba här..

Men varför då!!
Det kan ju ingen
fyrkant!

Men jag kommer
ju inte...

Viktigt
möte
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Härskartekniker
Berit Ås, en forskare och politiker har identifierat de fem vanligaste teknikerna som används av personer i maktställning för att kontrollera eller trycka ner andra. Härskartekniker kan vara medvetna och omedvetna av den som
utövar dem.
Berit Ås utvecklade dem för att synliggöra mäns härskartekniker mot kvinnor. De kan dock användas av vem som
helst mot vem som helst. Alla använder härskartekniker någon gång. Med tiden har ett par nya härskartekniker
identifierats.
Att sätta namn på det som många personer utsätts för i vardagen är viktigt för att förstå vad som sker. Att förstå
vad som sker är en förutsättning för att kunna bemöta det.
Som en motvikt till härskartekniker finns bekräftartekniker eller främjartekniker. På följande sidor presenteras nio
härskar- och bekräftartekniker.
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OSYNLIGGÖRANDE
Att osynliggöra någon innebär att låtsas som att personen inte finns. Detta kan ske genom att du låtsas att
du inte hör när personen pratar. Det kan också vara att inte titta på en viss person när du pratar med en
grupp eller med ett par personer. Ofta sker osynliggörande med kroppsspråk och gester, vilket kan göra det
svårt att identifiera.
Bekräftarteknik: Synliggörande
Se, bekräfta och ta andra personer på allvar.
Motstrategi: Tag plats
Lyft din rätt att bli hörd eller sedd så snart som möjligt på ett lugnt och konstruktivt sätt.

UNDANHÅLLANDE AV INFORMATION
Information och fakta ger makt och delaktighet. Det kan till exempel vara om klassen är uppdelad i smågrupper där de ska samarbeta kring ett tema för att sedan redovisa inför klassen. Efter lunchen ska de börja
arbetet, men när en person kommer till klassrummet hittar hen inte resten av gruppen. De andra har under
lunchen bestämt att träffas på ett kafé, men utan att informera den personen som nu utestängs och inte får
möjlighet att vara delaktig.
Bekräftarteknik: Informera
Utveckla strukturer för att sprida information.
Motstrategi: Kräv korten på bordet
Påpeka när du inte har fått information och ifrågasätt eventuella beslut som har tagits utan att du har fått
möjlighet att påverka. Lyft det till den som är ytterst ansvarig.

FÖRLÖJLIGANDE
Förlöjligande kan visas i form av hån och skämt. Ett exempel på detta kan vara när någon blir arg och då
förlöjligas och förminskas med en nedlåtande kommentar såsom ”har du pms?”. På så sätt blir personens
verkliga orsak att bli arg inte tagen på allvar.
Bekräftarteknik: Respektera
Respektera, stötta och bemöt andra seriöst.
Motstrategi: Ifrågasätt
Lyft förlöjligandet och kräv att det synliggörs. Utgå från att du är kompetent och skratta inte med.
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DUBBELBESTRAFFNING
Detta är när någon får kritik eller blir bestraffad oavsett vad hen gör i en viss situation. Till exempel kan
sexualiteten hos främst tjejer bli dubbelt bestraffad. Om en tjej har sex kan hon riskera att kallas för hora
och om hon inte vill ha sex kan hon bli kallad tråkig. Ett annat exempel är om en kille förväntas visa sina
känslor, men som blir förlöjligad om han gör det.
Bekräftarteknik: Dubbel belöning
Försök se till individens liv och förutsättningar med ett öppet förhållningssätt. Utgå från att alla gör sitt
bästa utifrån de förutsättningar de har.
Motstrategi: Bryta mönstret
Stäm av med dig själv vilka prioriteringar du vill göra. Diskutera och fundera kring konsekvenser och välj
sen hur du vill göra.

PÅFÖRANDE AV SKULD OCH SKAM
Det kan innebära att ge någon skuld för något den inte gjort eller att få personen att känna skam när den
egentligen inte har gjort något fel.
Bekräftarteknik: Bekräfta dig själv och andra.
Skapa förståelse för kulturella mönster och för olika be¬hov för att kunna lyfta bort skuldbeläggandet.
Bekräfta dig själv och andra.
Motstrategi: Intellektualisera
Sätt ord på dina känslor och kom ihåg att skuld- eller skamkänslorna har skapats av vad någon annan har
sagt eller gjort.

VÅLD OCH HOT OM VÅLD
Våld eller hot om våld används för att kontrollera andra. Många gånger behöver inte ens våldet nämnas för
att en person ska låta bli att säga eller göra en viss sak, för hotet finns underförstått i luften.
Bekräftarteknik: Bejakande
Möt andra med öppenhet och se till deras rättigheter.
Motstrategi: Kunskap och kontakter.
Skapa dig kunskap och kontakter för att få stöd till att göra det du behöver för att må bra och kunna bemöta situationen/personen.
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SPLITTRING
Om flera personer enas blir de starka. Splittring innebär att hålla isär personer för att de ska få mindre makt.
Det kan till exempel vara att spela ut två personer mot varandra genom att ge dem olika information.
Bekräftarteknik: Sammanförande
Uppmuntra andra och dig själv till att gå samman och få stöd av varandra.
Motstrategi: Samarbeta
Sök upp personen/personerna som du splittrats från. Stötta dem och be dem stötta dig.

TOLERANS
När någon som tillhör normen inom ett visst område tar sig rätten att bedöma eller uttrycka tolerans över
någon annans livsval eller personlighet. Det kan göras i välmening av någon som uttrycker att det är helt
okej att en annan person är på ett visst sä eller till exempel har en viss sexualitet. Genom att någon ger sig
själv utrymme att uttrycka huruvida någon är okej eller inte så sätter personen ifråga sig själv i högre maktposition än personen som hen tolererar.
Bekräfarteknik: Normkritik
Skifta på perspektivet och synliggör och ifrågasätt normen istället. Bemöt andra med en självklar utgångspunkt om att alla har lika stor rätt att vara sig själva.
Motstrategi: Skifta perspektiv och lyft din rätt. Ifrågasätt den andra personens rätt att avgöra om det
du står för är rätt eller fel. Visa att det som den andra personen gör istället för det som du gör bara är en
annan sida av samma sak utan att varken det ena eller det andra är rätt eller fel.

OBJEKTIFIERING
Att behandla någon som ett objekt. Till exempel om någon används som ett objekt eller en kropp för att
sälja en produkt när produkten inte har något med en lättklädd kropp att göra. Det kan också vara att utgå
från att en person gör eller tycker en viss sak enbart på grund av sin grupp tillhörighet, till exempel sitt kön
eller sin religion, och inte för att hen har goda grunder till det.
Bekräfarteknik: Subjektifiering
Möt andra personer som subjekt och kräv att bli bemött så själv. Se bortom dina antaganden om en person
och lyssna in personen i fråga.
Motstrategi: Synliggöra objektifieringen. Börja med att uppmärksamma situationer när du eller någon annan blir objektifierad. Lyft sedan dessa situationer när det sker och visa att det bemötandet inte tog hänsyn
till dig som person.
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Övning
Eftersom härskartekniker ofta är subtila kan de vara svåra att märka. Ofta skapar de bara en dålig känsla i magen
och frågor kring som; var det som hände egentligen?

ÖVNING

Därför kan vi behöva öva oss på att se dem. På följande sida hittar du ett härskartekniks 3 i rad. Var uppmärksam
på om någon i din omgivning utsätter dig själv eller någon annan för en härskarteknik. Eller kanske råkade du
själv utsätta någon för en härskarteknik?
När du har upptäckt en och kommit på vilken det är så kryssar du i rutan för just den härskartekniken. Gå gärna
sedan tillbaka och titta vilka bekräftartekniker och motstrategier som kan vara bra att hålla koll på.
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Undanhållande av
information

Förlöjligande

Dubbelbestrafning

Splittring

Objektifiering

Påförande av
skuld och skam

Våld och hot
om våld

Tolerans

Osynliggörande

ÖVNING

3
I
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Gissa härskartekniker

ÖVNING

Enligt
kvantfysikens
lagar så tar det....

Snygg du är
rundis!

Har ni hört att
vi inte har någon
matte idag?

Hallå vi har ingen
matte sa jag!!!!
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Vet du om vi har
någon matte idag?

Ingen aning! Vi får väl
se helt enkelt!

HÄRSKARTEKNIKER

ÖVNING

Det visste inte
jag!

Oj det kanske vi bestämde
när du inte var med....

Om du bara inte
vore så fyrkantig så
hade det
kanske funkat!
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Du kan aldrig lite på
en rund! Inte ens en
rosa!

ÖVNING
Sluta va så
fyrkantig annars
får du stryk!
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ÖVNING

Det var det fyrkantigaste jag har hört!

Eh ok....
Det är helt
ok för mig att du
är fyrkantig!
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Du borde vara
lite trekantigare!!

84

Fånig du är som
försöker va en
trekant!

HÄRSKARTEKNIKER

Anteckningar

85

Sammanfattning...

Men jag kommer ju
inte in där.
jag passar inte in
i den formen.

Normer

Makt
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Typiskt runda att inte
komma in!!
Det är ditt eget fel att
du inte kommer in!!

Du borde bara
bli lite mer
trekantig!!!

Makt och våld

Det är faktiskt
min rättighet att
komma in här!!

Rättigheter
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Oroa dig inte, jag tycker
du är helt ok fast
du inte kommer in.

Tolerans

Hum varför är
egentligen alla dörrar
trekantiga?

Kan vi inte göra
stora dörrar så att
alla kommer in?

Normkritik
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Stöd
Det är viktigt att veta vart det går att vända sig om du eller någon du känner riskerar att utsättas för kränkningar
och våld. Här är ett par exempel på viktiga nummer:

SOS alarm

Barn- och ungdomslinjen, IVO

Vid akut fara Ring 112

För dig som har kontakt med socialtjänst eller
sjukvård, eller bor på elevhem.

Polisen

Telefon: 020-120 06 06, Mejl: beratta@ivo.se

114 14 är polisens nummer vid icke akuta händelser.

Dina rättigheter.se

Kvinnofridslinjen

Stödchatten Kärleken är fri för dig utsätts för
hedersrelaterat våld eller förtryck.

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som har
utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp eller
känner någon som har utsatts.

Chatt: https://dinarattigheter.se/
Mejl: stodchatt@rb.se

Telefon: 020-50 50 50

DO - Diskrimineringsombudsmannen

Brottsofferjouren ung

Telefon: 0200-21 20 19, Mejl: fraga@boj.se

För frågor om diskriminering eller för att anmäla om
du har blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning eller ålder.
Hemsida: Do.se

RFSL:s brottsofferjour för
hbtq-personer

BEO – Barn- och elevombudet,
Skolinspektionen

För dig som har blivit utsatt för kränkningar, våld,
hot, trakasserier eller hatbrott eller känner någon som
blivit utsatt.

För dig som tycker att din skola har gjort något fel,
om du blir kränkt eller mobbad och inte får hjälp
från din skola.

För dig mellan 12-25 år som utsatts för brott, blivit
vittne till ett brott eller ha någon i din närhet som
utsatts för brott.

Telefon: 020-34 13 16, Mejl: boj@rfsl.se
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Den här boken är till för dig som vill lära dig mer om normer
och ett normmedvetet förhållningssätt.
Den är framförallt till för dig som är ledare och vill utvecklas
i att leda andra genom ett normmedvetet förhållningssätt.

