
Normer, genus och jämställdhet

Mia Hanström , konsult i ungdoms-
 och jämställdhetsarbete

mia.hanstrom@skunk.ax



  Vi fokuserar på de normer som skapar 
och upprätthåller maktstrukturer och 
som leder till olika stort 
handlingsutrymme för människor.

  Genom vårt kritiska förhållningssätt 
försöker vi problematisera normen för 
att se hur den fungerar tvingande och 
begränsande för individen.



Normer är

  oskrivna regler för hur människor 
förväntas vara, tycka, bete sig och se ut

  normer påverkar oss alla och finns 
överallt 

  vi anpassar oss till de flesta normer utan 
att tänka så mycket på det. 



Exempel

det finns en stark kö-norm i stora delar av 
Norden 
hur högt vi bör prata 
hur vi hälsar på varandra�
�
En del av normerna är positiva eftersom 
de gör så att samhället och samspelet 
mellan människor fungerar.



En norm behöver inte förklaras

•  Fotboll – damfotboll�
Läkaren – den turkiska läkaren�
Idrottaren – den funktionshindrade 
idrottaren�
Paret – det lesbiska paret�
Chefen – den kvinnliga chefen



Vårt beteende som individer påverkas av 
hur andra människor bedömer oss. �
�
Hur vi blir bedömda av andra har mycket 
att göra med vad som anses vara 
”normalt” beteende i den grupp vi tillhör.



Att tillhöra normen, ger fördelar och makt.



Normer för 
•  kön, 
•  funktionalitet, 
•  sexualitet, 
•  etnicitet, 
•  könsöverskridande identitet, 
•  klass/socioekonomisk status, etc. 

Intersektionalitet



Normkritiskt förhållningssätt�

arbetar med att synliggöra och problematisera normer 
(”naturlighet”).
utgår ifrån att normer är något man gör, inte något någon är.

konstaterar att konstruktionen av normer och sociala kategorier 
innebär maktförhållanden, skapar hierarkier och ger privilegier. 

fokuserar alltid på normen, inte på den som bryter mot den.

arbetar mot diskrimineringen och problematiserar 
maktordningarna istället för att försöka skapa empati för den 
avvikande.

utgår ifrån att flera maktordningar samverkar med varandra.







Arbeta kompensatoriskt.



DISKUTERA

•  Vilka normer kring kön kan ni identifiera 
i er verksamhet? 

•  Hur ska man vara? 
•  Vem får mest plats och inflytande?
•  Hur påverkar det ert sätt att arbeta.


