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Samtal 1: Stereotypografi
• Vilka stereotyper finns idag? Turas om att välja från några av 
’människotyperna’ i listan nedan. Samtala om vilket kön, hudfärg, 
intressen och andra egenskaper, förmågor eller beteenden som 
stereotypen för en sådan person förväntas ha i den kultur du 
kommer ifrån. Komedier kan ge tips, de bygger ofta på stereotyper. 

•  Är ni överens? Var kommer era idéer ifrån? 

Bibliotekarie • Ung man i sportbil • Scout • Afrikan • Fotbollsfan 
• Elev på känd internatskola • Svensk • Journalist •  Asiat • Kvinna • 
Socialist • Miljövän • Sverigedemokrat • Skåning • VD • UNF-are  •  
Politiker • Finansanalytiker • Bonde • Författare • Nykterist •  
Bodybuildare • Iggis • Lesbisk • Pappa • Moderat

Klassiska stereotyper. Intellektuell 
forskarman med yvigt hår och 
den varma, vårdande, avhållsam-
ma kvinnan. Båda vita, förstås.
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Funktionella guider och orimliga förväntningar
Normer är förväntningar på beteenden som delas av väldigt många 
i ett samhälle. De kan guida oss så att samvaron flyter fint. Men 
förväntningarna kan också gälla hur någon bör leva och bete 
sig, baserat på personens grupptillhörigheter och egenskaper. 
Bland svensk medelklass förväntas exempelvis att en ung vuxen 
studerar eller att två livspartners är från samma generation. Men 
vad vet vi egentligen om någon, bara för att hen exempelvis är en 
vit, medelålders i rullstol? Var kommer förväntningarna ifrån? 

Bekväma stereotyper
Stereotyper är förenklade, ofta 
negativa uppfattningar om per- 
soner och grupper som upplevs 
främmande. Stereotyper bottnar 
i bristande och förvrängd 
information som okritiskt har 
accepterats.1

Vår historia är en rik källa till 
stereotyper. Idén om den rike 

juden kan ha uppstått till följd av att judar under lång tid för- 
nekades att äga land i Europa. De fick inte heller arbeta inom stat, 
militär och undervisning. Däremot var de tillåtna att låna ut pengar 
mot ränta, vilket ansågs okristligt. Den engelske dramatikern Willi-
am Shakespeare formade en judisk stereotyp genom karaktären  
Shylock, ett namn som kom att bli ett nytt engelskt ord för ockrare. 
Det används än idag, mer än 400 år senare.2 

Media är vår tids berättare, som genom sitt val av vinkling har makt 
att skrota och skapa stereotyper. 'Förort' - vad tänker du på nu?

Stereotypernas fäder blev normen

Shakespeare får representera Berättarna, de som gav vår del av 
världen många av dess stereotyper. För vilka beskrev först världen 
i religion, litteratur, forskning, politik och media? Präster, forskare, 
upptäcksresande, dramatiker,  journalister, författare, politiker, så 
gott som alla var män. Vita, heterosexuella, utbildade, boende i väst-
världens städer. De fick förutsättningar att formulera och sprida 
sina uppfattningar om urinvånare, kvinnor, nationer, naturen och  
själen - ’de andra’. De gjorde som vi ofta gör, de utgick från sig 
själva. Den västerländske mannen blev så norm för mänskligheten,  
alltings måttstock.  



Samtal 2: Ego-typografi 
• Fundera enskilt: Vilka stereotypa egenskaper har du 
upplevt att en främling förväntat sig av dig, beroende på 
ditt kön, din hudfärg, ålder, dialekt, klädstil och så vidare? 

• Vilka av dina förmågor, intressen och synsätt tror du 
samma person skulle riskera att missa för att de inte 
passar in i stereotyper baserade på dina egenskaper?

• Dela gärna ett svar vardera från frågorna ovan. 

ditt kön, din hudfärg, ålder, dialekt, klädstil och så vidare? 

Moa Anderssons konst 
visar verkliga tanter. 
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Seglivade tanter  

Ett exempel på stereotypernas långa livslängd är den svenska
Tanten. Med hatt, snäll, artig och sedlig, ständigt beredd att 
ge barn en kaka. Vad har hon med dagens sportiga, individua-
listiska pensionärer, 40-talisterna, att göra? Inte mycket. 
Kontrasten mellan sinnebilden och verkligheten är så stor att den 
blir bra konst (se nedan). 

En av orsakerna till att stereotyper överlever är att människor 
omedvetet väljer att se det de förväntar sig. Vi missar det som inte 
passar in. Eller så tolkas det avvikande så att det ändå passar in 
och på så sätt bekräftas stereotypen.3

Fördomar
Personer med stereotypa egenskaper kan aktivera  
känslor, attityder och beteenden hos oss. Det kallas att 
vi har fördomar. Vi ser inte individen som står framför oss. 
Istället ser vi vår egen idé om personen och agerar på den.

Vi tenderar att ha mest negativa fördomar om de främmande, de 
för oss avvikande. Helt enkelt för att vi faktiskt inte känner dem. 
De är inte en del av vår egen grupp.  Kanske vi inte anstränger oss 
riktigt för att nå eller förstå dem. Det kan kännas enklare att prata 
med någon som inte bryter på ett annat språk, eller som ser ut att 
leva ungefär som vi själva gör. 

Det här avståndstagandet sker kanske inte medvetet, men det 
får oönskade eff ekter i alla fall. Det blir ett diskriminerande be-
teende. Vi ger inte människan chansen att vinna vårt förtroende. 

Personen får därför färre uppdrag i föreningen eller nekas
anställning i organisationen. Hen bedöms inte utifrån sina hand-
lingar utan utifrån egenskaper som våra stereotyper förknippar 
med personens hudfärg, sexualitet eller funktionsnedsättning. 

En person som ofta möter den typen av fördomar tappar till 
slut hoppet om att få vara en del av gemenskapen, att få bidra. 
I värsta fall leder det till destruktiva beteenden. Individen 
återspeglar det som förväntas av hen.

De gånger vi istället har positiva fördomar om någon är 
chansen god att hen snabbt tar plats och bidrar, utifrån sin 

kompetens och sina intressen. Våra förväntningar påverkar 
andras beteenden, i både positiv och negativ riktning.

Rädslan inför att skapa en relation med de främmande 
ger människor ojämlika livschanser. Resultatet är social 
orättvisa, ohälsa, ensamhet och bortkastade förmågor.
Vill vi motverka det problemet behöver vi kritiskt granska 
våra egna idéer om det normala.



Samtal 3: Expeditionen till Normalia

Efter att ha korsat alla världens hav, studerat folken i djungeln 
såväl som de överförfinade perukbärarna vid det franska 

hovet har er grupp antropologer, kulturforskare, siktat en helt 
ny kontinent! Märkliga fåglar och dofter möter er när fartyget 
sakta närmar sig den okända kusten. Hjärtan bultar av spän-
ning!

När era fötter slutligen står på den steniga stranden blir 
ni varse att kontinenten är bebodd. Representanter för 

åtta olika stammar, eller normer som de heter på urinvånarnas 
språk, kommer glatt emot er. Ni kan knappt bärga er inför det 
spännande utforskandet av normernas olika kulturer! 

Upphetsade av nyfikenhet lastar ni ur skeppet och snart står 
ni klara för avfärd mot kontinentens inland. Antecknings- 

böcker, pennor, kikare och förstoringsglas, solhattar och portabla 
små ritbord hänger i händer, på ryggsäckar och på er trotjänare  
Bärwithmii, den tålmodiga åsnan. Precis innan ni avgår från 
stranden drar kartritaren de allra första linjerna på ett stort 
ark. Det är strandlinjen där ni står. Sedan märker hon kartan 
med ett namn med smak av en helt ny värld: Normalia!

Måhända låter allt som ett roligt äventyr, men ni törstar 
alla efter berömmelse! Varje gång någon av er upptäck-

er något nytt, så avundas alla andra. Konkurrensen om beröm-
melsen  är stenhård…
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Normkritik 

Normkritik är en metod för att genomlysa våra gemenskaper i jakten 
på outtalade regler och begränsande strukturer.  Genom att  
ifrågasätta hur-vi-brukar-göra och vårt språkbruk kan det normala 
breddas och gemenskapen bli mer öppen. Fler människor kan få 
makt att medverka och påverka. Människor värderas utifrån sina 
handlingar, inte utifrån hur väl de passar in i normen. Istället får deras 
handlingar tala för sig. 

Håll fokus på majoriteten 
När en organisation vill öka sin mångfald handlar det ibland 
om att majoriteten ska få lära sig om minoriteten. Kanske  
formuleras krav på att grupper ska sättas samman med en mångfald 
bland medlemmarna:  gammal, ung, färgad, vit och så vidare. 
Här uppstår en  risk att mångfaldsarbetet än en gång bekräftar 
att normen är målet. Som om de 'onormala' bara ska lyftas 
lite närmare solen, genom att rent praktiskt få plats i gemen-
skapen. Individer kan då ofrivilligt bli representanter för en  
'avvikande' grupp. I grunden riskerar känslan av ett vi-och-dom  
att bibehållas. Språkliga uttryck och sociala vanor blir till radiomas-
ter som osynligt sänder ut normer i den sociala etern. 

Om vi verkligen vill ge individen frihet att delta på sina villkor 
kan det behövas ett byte av mentala glasögon. Hur ser jag på 
mina medmänniskor? Uppmärksammar jag ytliga egenskaper och 
normbrott, eller fokuserar jag på vad personen faktiskt försöker 
att åstadkomma och vilka hinder normerna orsakar?  Ett norm- 
kritiskt synsätt är de nya brillorna. Varmt välkommen till landet 
Normalia!



Regler för spelet Normalia
Spelet går ut på att ni som grupp besöker Normalias olika stam-
mar. Stammarna representerar varsitt verkligt normsystem. Du 
vinner om dina beskrivningar av normerna känns igen av övriga 
spelare - om du har koll på breda normer alltså.

1. Låt den yngste spelaren bli er expeditionsledare. Hen väljer 
vilken norm som först ska besökas. Se listan nedan.

2. Vilka förväntningar, idéer, regler och ideal skulle du påstå fi nns 
i den normen? Skriv en av dem läsligt på en bit papper. Exempel: 
Normen är konsumism. På papperet kan du skriva ”Idealet är att 
bara köpa nytt, inte begagnat”.

3. Alla spelarna skickar lappen med sitt påstående till expeditions-
ledaren. Hen läser tyst igenom varje lapp för att se om texten är 
läslig. 

4. Expeditionsledaren blandar lapparna och läser sedan högt 
och tydligt en spelares påstående. Alla spelare ska nu fundera 
på om de håller med om det som påstås på lappen. Är det så 
normen fungerar?

5. Efter en kort stund räknar expeditionsledaren sakta ner 
”3-2-1-NU!” Alla spelare visar med sina fi ngrar om de håller med 
om påståendet. Tre fi ngrar - det stämmer mycket väl, två fi ngrar 
- det stämmer delvis, ett fi nger - det stämmer inte alls.

6. Alla får motivera sina bedömningar. Om någon sedan vill 
ändra sig så går det bra.

7. Expeditionsledaren noterar sedan antal visade fi ngrar på den 
upplästa lappen. Det är poängen till den som skrev påståendet.

8. Därefter läses nästa lapp och proceduren upprepas tills alla 
påståenden kring den normen har fått sina poäng. Anteckna 
poängen i en lista.

9. Låt den näst yngsta bli nästa expeditionsledare, välja nästa 
norm och fortsätt sedan från punkt 2 ovan.

Besök alla normer eller bara några få, det bestämmer ni själva.

De åtta stammarna
Normalias olika stammar, normerna, är Hetero, Köns, 
Ålders, Alko, Konsumtions, Arbets, Vithets och Förenings. Den 
sistnämnda handlar om normer i er egen förening.

Vem vinner?
Vinner gör den som fått fl est poäng när normerna har utforskats. 
Precis som i verkligheten alltså – den som fattar normerna har 
mest framgång. 

Vill ni förstärka känslan av hur normer kan leda till orättvisa, låt 
den med högst poäng välja först eller mest från ett fat med godis, 
kakor eller något annat.

Refl ektion
• Hur var det att fundera på innebörden av olika normer?

• Hur eniga var ni om normerna? Vad berodde det på?
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Christofer Columbus ankom  
dagens Västindien 1492. 
Därmed inleddes den vite 
mannens berättande om 
Amerika. Befolkningen på ön 
Hispaniola beräknas ha 
minskat med ca 80% till år 
1502. Normer om tro, kultur, 
rikedom och ras var en faktor 
bakom européernas rovdrift 
på de ’ociviliserade’ folk som 
redan bodde där.

Avslutning
Vad tar du med dig från dagens pass? 

Tala gärna om vad som ska ske nästa träff, om en sådan finns  
inplanerad.
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