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Om Vi Unga

I Vi Unga förverkligar över 6000 unga människor sina idéer
och drömmar. Vi Unga letar efter och uppmuntrar nya idéer
och perspektiv. Vi startar egna föreningar, driver projekt och
träffar vänner för livet. Under resans gång lär vi oss om hur
samhället fungerar, hur vi påverkar och hur vi gör skillnad.
Varje år bildar Vi Unga runt 100 nya föreningar över hela
Sverige. Våra anställda och förtroendevalda jobbar varje dag
med att sprida Vi Unga som ett sätt för unga människor att
inte bara prata om vad som borde göras. Vi hjälper unga att
själva göra något åt saken, att utveckla sina drivkrafter och
sitt entreprenörskap genom ökad kunskap kring arrangörskap, det egna ledarskapet och kraften i att göra saker tillsammans. Vi Unga ger drömmarna en chans.
Vi Unga är Sveriges roligaste demokratiskola. Att vara en
demokratiskola förpliktigar. Därför jobbar Vi Unga med Mod
att Mäta. Vi vill ge fler unga möjligheten att använda Vi Unga
som verktyg för förändring av sina liv och av samhället. I Vi
Unga tycker vi det är viktigt att arbeta med maktstrukturer
för att alla ska kunna vara delaktiga i demokratin.
Att synliggöra utestängande normer är viktigt för att vi
ska kunna leva upp till vår egen tro på att alla drömmar kan
genomföras.
Vi menar allvar med att nå ut till fler och menar att förändringen börjar hos oss själva. Därför jobbar Vi Unga med
Mod att Mäta.

Om Mod att Mäta

Mod att Mäta är ett projekt inom Vi Unga som synliggör
och mäter maktstrukturer och normer samt arbetar för att
förändra dessa.
Vi Unga har utvecklat en unik metod för att mäta jämställdhet på olika typer av möten. Denna metod har vi använt
för att mäta vår egen förbundsstämma och vi har även utfört
mätningar på andra organisationers stämmor, bland annat
hos Svenska Scoutförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan
och Riksidrottsförbundet.
Nu har vi utvecklat metoden för att mäta jämställdhet
till att omfatta alla diskrimineringsgrunder och undersöka
fler aspekter av makt. Allt detta görs inom Vi Ungas projekt
Mod att Mäta.
Men Mod att Mäta stannar inte vid att synliggöra normer och maktstrukturer. För att kunna arbeta vidare med att
förändra normer och maktstrukturer i civilsamhället, har vi
skrivit ageraguiden.
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2. Ordlista

1. Ordlista
Ateism

Ateism innebär att en inte tror på någon gud.

Agnosticism

Att vara agnostiker är att inte veta eller bry sig om ifall Gud
finns eller ej.

Cis-person

En Cis-person identifierar sig själv med det kön som hen tillskrevs vid födseln. Cis-personer är normpersoner enligt tvåköns-normen.

Diskriminering

Diskriminering är när en person eller en grupp indirekt eller
direkt blir orättvist behandlad på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet
eller könsuttryck, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell
läggning.

Formell makt

Makt som någon har tilldelats. En kan exempelvis få formell
makt genom att bli vald till ordförande.

Funktionshinder,
funktionsnedsättning
och funktionalitet

I diskrimineringslagen benämns funktionshinder som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar
av en persons funktionsförmåga. I ageraguiden menar vi att
det är samhället som skapar hindret och använder oss istället av termerna funktionsnedsättning eller funktionalitet.
Funktionalitet innebär den fysiska förutsättning som en har
som människa. Den varierar mellan olika människor. Normer om funktionalitet syns i samhället då alla t.ex. förväntas
kunna se och höra.

hbt-personer

Ideellt aktiv

En person som inte får betalt för sitt engagemang.

Informell makt

Att ha makt som inte är tilldelad en på ett formellt sätt.

Intersexuell

En person som har ett oklart kön utifrån könsorganens uppbyggnad eller kromosomuppsättning.

Intersektionalitet

Teorier om hur olika maktstrukturer och normer samverkar
och förstärker varandra, till exempel för kön och etnicitet.

Motion

Ett förslag som lämnas av en eller flera medlemmar till ett
årsmöte.

Motionär

Den som har skrivit en motion.

Normer

Normer är underförstådda gemensamma regler och förväntningar om ett visst beteende.

Normpersoner

De som får mer makt än andra på grund av normer kallas
för normpersoner. Exempelvis är vita normpersoner enligt
vithetsnormen, och heterosexuella normpersoner enligt heteronormen.

Normat

Är den som är normperson enligt habilitetsnormen, det vill
säga den som inte har några uppenbara funktionsnedsättningar.

Proposition

Ett förslag till årsmötet från styrelsen.

Presidium

De personer som leder ett årsmöte, t. ex. mötesordförande
och mötessekreterare.

Rekrytering

Att rekrytera innebär att värva personer till tjänster, uppdrag
eller poster. I arbetet ingår att annonsera efter rätt personer, ha kontakt med de sökande, genomföra intervjuer och
samtal och slutligen göra urvalet om vem som passar bäst
för uppdraget.

Ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
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2. Ordlista
Tillgänglighet

Om en lokal eller verksamhet är tillgänglig så fungerar den
för alla personer oavsett funktionalitet. Tillgänglighet innefattar allt från fysiska saker såsom trösklar till bemötande
och information.

Transpersoner

Ett paraplybegrepp för personer som genom sina könsuttryck
eller könsidentiteter bryter mot den rådande könsnormen.

Transsexuell

En person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört med
sitt biologiska kön. Transsexuella skyddas mot diskriminering
på grund av kön.

2. Inledning
Den här boken handlar om makt och normer i civilsamhället.
Den handlar om hur maktstrukturer kan synliggöras och om
hur vi kan bli medvetna om vilka normer som finns inom våra
organisationer. Den handlar också om positiv förändring, om
hur normer inte nödvändigtvis måste återskapas och om hur
orättvisa maktstrukturer kan bli mer rättvisa.
Tänk dig ett samhälle där kvinnor inte får rösta, där skolbarnen i Sverige får ha med sig lunchlådor efter bästa ekonomiska förmåga, där dödsstraffet fortfarande är en straffmetod som används och där homosexualitet är klassat som en
sjukdom. Så skulle kanske vårt samhälle fortfarande ha sett
ut, om inte civilsamhället med sitt engagemang hade drivit
på arbetet för förändring.
Folkrörelser, ideella organisationer eller icke-statliga organisationer – kärt barn har många namn, som används i
olika sammanhang. Alla dessa är dock delar av civilsamhället. ageraguiden riktar sig till er som är aktiva inom civilsamhället.

a. Civilsamhällets
  betydelse för demokratin
”Den svenska demokratins historia är till stora delar det civila
samhällets historia”, skriver regeringen i sin proposition En
politik för det civila samhället. Det är en viktig demokratisk rättighet att kunna organisera sig för att påverka samhället och
den egna situationen. För att civilsamhället ska vara levande
och mångsidigt, för att det ska vara den plats där idéer föds
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2 Inledning (a. Civilsamhällets betydelse för demokratin)
och utvecklas till samhällsomvälvande förändringar räcker
det inte med rätten att organisera sig. Det måste också finnas en frihet och öppenhet inom civilsamhället som gör att
alla kan delta på lika villkor och känna en trygghet i att uttrycka sina åsikter.
Samhället beskrivs ibland som att det består av tre delar,
nämligen stat, marknad och civilsamhälle. I denna förklaring beskrivs dessa tre delars funktion på följande vis: Staten
fungerar som en garant för säkerhet och ordning, medan
marknaden reglerar det ekonomiska livet. Civilsamhället
spelar en viktig roll för främjandet av mänskliga rättigheter
och demokratiutvecklingen. Den här beskrivningen är något
förenklad eftersom det kan verka som att de tre arenorna är
varsin åtskild, homogen grupp som har begränsad kontakt
med de andra arenorna. Dessa arenor, kanske framför allt
civilsamhället, består av en stor variation av organisationer
och aktörer med olika intressen och mål med sin verksamhet.
Relationen mellan dessa arenor ser också olika ut i olika delar
av världen och den förändras dessutom ständigt. Trots bristerna i den tredelade samhällsmodellen som beskrivs ovan,
visar den vikten av att civilsamhället har en fri roll gentemot
staten och marknaden. Ett starkt civilt samhälle är en viktig
del i en demokratisk samhällsutveckling, eftersom civilsamhället kan påverka både stat och marknad. Men för att civilsamhällets påtryckningar gentemot staten och marknaden
ska bli effektiva måste vi som är engagerade i civilsamhället
vara trovärdiga genom att leva upp till våra egna krav.
Att synliggöra hur normer påverkar vilka som deltar
i det civila samhället och vilka som därmed kan påverka
samhällsutvecklingen, är en viktig demokratifråga. Att exempelvis socioekonomisk status och kön påverkar graden
av deltagande i civilsamhället, säger en del om de normer
som råder.
Varför är det viktigt att undersöka om människor är aktiva eller passiva i förhållande till civilsamhället ? Spelar det
någon roll ? Samhällsforskaren Robert Putnam menar att det
är viktigt att människor är aktiva och deltar i civilsamhället
eftersom detta är grundläggande för att skapa ett socialt
kapital, alltså tillit människor emellan. Ett samhälle med ett
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2 Inledning (a. Civilsamhällets betydelse för demokratin)
Fundera på …
Vilken roll har er
organisation i
civilsamhället ?

rikt civilsamhälle och ett utvecklat socialt kapital är enligt
Putnam positivt för samhällsutvecklingen. Samhällen med
högt deltagande i civilsamhället har en bättre fungerande demokrati, högre ekonomisk tillväxt och en lägre brottslighet,
än samhällen med lågt deltagande i civilsamhället. I Sverige
pågår diskussioner kring folkrörelser och människors engagemang. Sjunkande medlemstal oroar forskare, eftersom föreningslivet antas fungera som en slags demokratiskola. Andra
forskare har visat att det visserligen verkar vara så att medlemstalen minskar men att detta inte innebär en minskning
av det frivilliga arbetet.
Det kan konstateras att det finns en ojämlikhet i människors förutsättningar att engagera sig i det civila samhället.
Detta leder till att människors möjligheter att kunna påverka
samhället och sin egen tillvaro också blir ojämlika. Genom
att människor går samman kan de påverka situationer som
kan vara svåra för en enskild person att förändra. Om individer eller grupper inte upplever att de kan påverka samhällsutvecklingen och de egna livsvillkoren uppstår utanförskap,
maktlöshet och bristande delaktighet i demokratin.
För att uppnå en levande demokrati måste det också finnas utrymme att uttrycka olika åsikter och debattera dessa
åsikter under fria former. Normer och maktstrukturer hämmar den fria debatten och begränsar utrymmet för människor att uttrycka sina åsikter, och utgör därmed ett problem
för demokratin. Därför anser vi att det är väldigt viktigt att arbeta med normer och maktstrukturer i civilsamhällets organisationer. Vi menar att de normer och maktstrukturer som
finns internt i organisationerna har stor inverkan på vilka som
söker sig till organisationer och känner sig välkomna där.

2 Inledning (b. ageraguidens vision och värdegrund)

b. ageraguidens
vision och värdegrund

ageraguiden bygger på
en vision om att ingen medlem eller anställd
ska bli diskriminerad i civilsamhället. Det civila
samhället ska vara öppet för alla människor, oavsett funktionalitet,
ålder, kön,könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet,
religiös tillhörighet, privatliv eller socioekonomisk status.
I det civila samhället ska människor
ha lika möjligheter till makt och inflytande, oavsett de ovan angivna
diskrimineringsgrunderna. ageraguiden vill att civilsamhället blir en tydlig kraft för att
förändra orättvisa normer och maktstrukturer.

ageraguidens värdegrund baseras på allas lika värde och den okränkbara rätten till likabehandling
såsom det uttrycks i fns konvention om de mänskliga rättigheterna. ageraguidens värdegrund
baseras också på rätten att uttrycka sin egen åsikt och rätten att få organisera sig.
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2 Inledning (b. ageraguidens vision och värdegrund)

Tips !
Så här tar ni fram en egen
vision och värdegrund

3. Om
ageraguiden

Alla organisationer som vill arbeta med normer,
maktstrukturer och ickediskriminering bör ha en
vision. Visionen är det ni vill åstadkomma med arbetet. Vart vill ni vara om tre och om tio år ? Vad är ert
drömläge ? Även om visionen ska vara övergripande
och, som ordet antyder, visionär, så är det också
viktigt att visionen tydligt markerar er inställning.
Ni kan välja att göra ageraguidens vision till er, eller
så skapar ni er egen vision som är anpassad efter ert
drömläge. Det viktiga är att ni har en vision som ni
själva står för och som är förankrad i er organisation,
eftersom den kommer att vara er ledstjärna i ert
arbete med ageraguiden.
I arbetet med att utforma er vision kan ni ta hjälp
av följande frågor.

ageraguiden riktar sig till er som är aktiva inom civilsamhället
och som vill jobba med att synliggöra och förändra normer
och maktstrukturer i er organisation. Boken kan användas
av olika grupper inom organisationen. Antingen tar någon
inom gruppen ansvar för att driva arbetet framåt, eller så tar
ni som grupp tillsammans ansvaret för detta. Alternativt kan
ni ta in en extern processledare som guidar gruppen genom
arbetet. Ibland kan det vara bra att ta in en processledare
som inte är en del av gruppen, då en sådan inte är en del av
den maktkontext som ni vill ska synliggöras och förändras.
Det är viktigt att den som leder gruppen har god kunskap om
maktstrukturer och normer, samt om diskriminering.
ageraguiden är uppdelad i sex delar – Teori, Att synliggöra och analysera makt, Att omskapa makt i organisationen, Att omskapa makt i rummen, Vi som maktgrupp och
slutligen Jag som maktperson. Delarna är i sin tur uppdelade
i olika kapitel.

Om ni fick drömma …
… hur skulle ni hantera normer och maktstrukturer
inom er verksamhet ?
… vad skulle er organisation signalera utåt gällande
makt och normer ?
… hur skulle er organisation upplevas av medlemmarna och av potentiella medlemmar, kopplat till
makt och normer ?
Det är också viktigt att veta varför ni arbetar med
normer, maktstrukturer och ickediskriminering. Ert
eget svar på frågan ”varför är detta viktigt ?” blir er
värdegrund. Värdegrunden är en idealiserad bild av
de värderingar ni vill ska finnas i organisationen och i
samhället.
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Teori

Den här delen handlar om makt, normer, diskriminering och
om att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt. Det är
viktigt att hela gruppen som arbetar med ageraguiden får
den kunskap som finns i teoridelen, eftersom den ligger till
grund för hela boken.

Att synliggöra makt

Här får ni två metoder som stöd för kartläggning av maktstrukturer i er organisation. Den ena metoden, Civilsamhället, syftar till att kartlägga maktobalanser och diskriminering
i olika ”rum” i organisationen, till exempel på årsmötet, kansliet eller i styrelsen.
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3. Om ageraguiden

Den andra metoden, Spegeln, handlar om att synliggöra
vilka normer som finns i just er organisation och hur normerna påverkar vilka medlemmar organisationen har, samt vilka
som får makt och inflytande i organisationen.
För att kunna göra en nulägesanalys av det som kom upp
i kartläggningen, finns här också en metod anpassad till just
detta. Nulägesanalysen hjälper er att se bortom de problem
som upptäckts och att förstå deras orsaker.
Att omskapa makt i
organisationen

Här får ni stöd i hur ni kan ta fram en likabehandlingsplan
för hela organisationen.

Att omskapa makt i rummen

I den här delen får ni hjälp med att förändra de maktobalanser
och begränsande normer ni har upptäckt i er organisation.
De rum (det vill säga delar av organisationen enligt kartläggningsmetoden Civilsamhället) som vi anser fyller en särskilt
viktig funktion för att arbeta med maktstrukturer och normer, har fått egna kapitel. Dessa kapitel heter: Styrelsen, Valberedningen, Årsmötet samt Medlemsträffen.

Vi som maktgrupp

Den här delen riktar sig till alla grupper i en organisation och
handlar om hur ni som grupp kommunicerar och vad det har
för koppling till normer och makt.

Jag som maktperson

Här ligger fokus på individen. Här handlar det om hur du som
individ kan jobba med din respons på andras maktuttryck,
samt med att förändra dina egna maktuttryck.

I ageraguiden använder vi oss av orden en respektive hen,
istället för att skriva man respektive hon eller han.
När man används som opersonligt pronomen,
understryks mannen som norm i samhället, eftersom
begreppet är samma som ordet för en mansperson. För att
komma ifrån detta använder vi oss av en som opersonligt
pronomen. Dessutom tycker vi det är viktigt att synliggöra
vem som står bakom ett uttalande. Att använda sig av
”man” kan ofta vara att göra en åsikt neutraliserad och
svårare att ifrågasätta.
Istället för att på rutin könsbestämma språket genom
att skriva hon eller han och därmed dela in människor i
grupper av två olika kön, använder vi oss av hen.

ageraguiden kan användas som ett stöd för en process som
hela organisationen går in i tillsammans. Parallellt kan individer inom organisationen arbeta med delen om individen
som maktperson.
ageraguiden kan också fungera som ett stöd för att omskapa makt inom ett specifikt område eller i ett specifikt
”rum” inom organisationen. Då är det fortfarande viktigt att
ni börjar i teoridelen för att skapa en kunskapsbas inom er
grupp kring normer och maktstrukturer.
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4. Teori
a. Normer och makt
För att kunna synliggöra och förändra normer och maktstrukturer krävs att vi förstår vad normer och makt är och
hur det skapas. Det är det som det här kapitlet kommer att
handla om.
Vad är normer ?

Normer är oskrivna regler för hur människor förväntas vara,
tycka, bete sig och se ut. Normer påverkar oss alla och finns
överallt, även i er organisation. Vi anpassar oss till de flesta
normer utan att tänka så mycket på det. Till exempel finns
det en stark kö-norm i Sverige, där vi står i kö för att vänta
på vår tur. Köer ser vi på många ställen i det svenska samhället, till exempel på caféer, i affärer och på busshållplatser.
Det finns också normer för hur högt vi bör prata och hur vi
hälsar på varandra. En del av dessa normer kan ses som positiva eftersom de gör så att samhället och samspelet mellan
människor fungerar.
Normer är något som människor ofta inte tänker på, och
de är ofta osynliga tills någon bryter mot dem. I många städer
i världen hör det till exempel till normen att stå på höger sida
i rulltrappan, så att de som har bråttom kan springa förbi på
vänster sida. När en person som inte är van vid denna norm
ställer sig på vänster sida kan andra människor bli irriterade
över att personen ”gör fel”. Personen blir på så sätt medveten
om att hen har brutit mot en norm.
Normer syns i hur vi bygger vårt samhälle. Till exempel
är infrastrukturen anpassad efter vissa normer, vilket påverkar vem som kan ta sig in i butiker, vem som kan köra de bi-
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4. Teori (a. Normer och makt)

Vi behöver alltså inte säga ”mansfotboll”, ”den svenska läkaren”,
”den icke- funktionshindrade idrottaren”, ”det heterosexuella paret” eller ”den manliga chefen”, eftersom det är normen och det
är underförstått vad vi menar.

”Är det en pojke eller en flicka ?” är ofta den första frågan en nybliven förälder möts av. Detta visar hur viktigt det är för människor att veta vilket kön någon tillhör. Det påverkar hur vi
förhåller oss till det nyfödda barnet. Från och med att vi föds
möts vi av normer kring att vara pojke eller flicka. Pojkar förväntas vara hårda, dominerande, tuffa och krävande. Flickor
förväntas vara söta, artiga, passiva, medvetna om sitt utseende och medgörliga. Dessa förväntningar påverkar både
barn och vuxna genom hela livet.
Vårt beteende som individer påverkas av hur andra
människor bedömer oss. Om andra uppskattar vårt beteende känner vi stolthet och om vårt beteende ogillas känner
vi skam. Detta gör att vi anpassar vårt beteende efter hur vi
blir bedömda och bemötta. Hur vi blir bedömda av andra har
mycket att göra med vad som anses vara ”normalt” beteende
i den grupp vi tillhör. Normer skapas och upprätthålls genom
att beteenden som följer normen uppmuntras medan beteenden som bryter mot normen bestraffas.
En människa som bryter mot normen kan alltså bli bestraffad för det, och därigenom förstå att hen brutit mot
någon oskriven regel. För den som lever innanför normen
däremot kan det vara svårt att ens märka vilka normer som
finns. En människa som håller sig inom normen för hur en
människokropp förväntas fungera har svårare att märka att
en byggnad är anpassad efter en viss funktionalitet, medan
en person med nedsatt syn dagligen märker hur hen avviker
från normen, eftersom samhället är anpassat efter människor som är seende.
Det är tydligt att vi i vår vardag ständigt tvingas in i kategorier. Till exempel blir detta tydligt i diskussionen om vilka
namn människor ska få ha. Vi kan fråga oss varför det är så
viktigt att skilja på manliga och kvinnliga namn ? Ett annat
exempel som synliggör hur vi kategoriseras in i två kön är
uppdelningen i toaletter för män och toaletter för kvinnor.
En del av oss vill, kan eller har inte lust att dela in sig i det ena
eller det andra könet, men tyvärr tvingar normerna oss ofta
att välja en av kategorierna.
Många normer bygger på världsuppfattningen att allting är uppbyggt av och kategoriserat enligt motsatspar. Till
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lar som finns på marknaden eller vem som kan ta till sig viss
information. Normen i vårt samhälle är en gående, seende
och hörande människa. Det finns alltså normer för hur våra
kroppar förväntas fungera.
Det finns också många normer i Sverige som är kopplade
till kristendomen. Det betyder inte att troende kristna har en
överordnad position i samhället, utan snarare att samhälle
och kultur i Sverige är starkt påverkade av en kristen tradition. Till exempel syns det genom att de helgdagar vi har i
Sverige är tätt kopplade till kristendomen. Den kulturkristna
normen kan till exempel medföra att möten läggs på dagar
som är högtider för andra religioner än kristendomen, eller att organisationer missar att tillrättalägga arrangemang
för att till exempel skapa ett bönerum och lägga in pauser
i schemat.
Normer kan se olika ut och förändras över tid. De är
inte likadana överallt och förändras beroende på sammanhanget. Till exempel var smink, peruk och högklackade skor
manliga attribut under 1700-talet, vilket skiljer sig en del från
dagens normer för vad som är en manlig man. Normer är
också beroende av plats och sammanhang. I Sverige ser vi till
exempel att normer kan ta sig olika uttryck i olika samhällsklasser, åldersgrupper eller mellan olika politiska intresse
organisationer.
Ord utan tillägg visar normen

4. Teori (a. Normer och makt)

Det som ses som norm behöver inte förklaras, men det som avviker från normen ges ofta ett förklarande tillägg.
Här är några exempel:
Fotboll – damfotboll
Läkaren – den turkiska läkaren
Idrottaren – den funktionshindrade idrottaren
Paret – det lesbiska paret
Chefen – den kvinnliga chefen

Hur skapas och återskapas
normer ?

Maktens dimensioner

övning: Vad är makt för er ?

4. Teori (a. Normer och makt)

4. Teori (a. Normer och makt)

exempel manlig – kvinnlig, snygg – ful, svart – vit, etcetera.
Ser en världen på det här viset är det lätt att värdera den ena
sidan av motsatsparet som bättre och den andra som sämre.
Detta ger dock en väldigt förenklad bild av vår värld, som ju
är full av nyanser och gråzoner.

Det finns många olika teorier om makt. Några exempel på
hur makt har definierats följer här:

Makt hänger tätt samman med normer. Vem är det som har
makt i er organisation ? Är det den som får igenom sin åsikt,
den som hindrar att vissa frågor tas upp, eller är det den som
lyckas förändra andras åsikter ?
I ageraguiden fokuserar vi både på den formella och den
informella makten. Vi definierar den formella makten som
något som någon tilldelats. En ordförande har till exempel
formell makt. Den informella makten är svårare att definiera
och också svårare att synliggöra eftersom det handlar om
möjligheten att påverka utan att ha en formell maktposition.

Max Weber: Sannolikheten för att få igenom sin vilja i
en social relation, trots motstånd
Steven Lukes: A utövar makt över B när A påverkar B på
ett sätt som strider mot B:s intressen
Robert Dahl: Makt är en persons förmåga att få en annan person att göra något som vederbörande annars inte
skulle ha gjort
ageraguiden utgår ifrån en tredimensionell syn på makt. Vi
utgår ifrån att dessa tre steg är sätt att se på makt och att
makten blir svårare att identifiera för varje steg

Innan ni går vidare till att läsa kapitlet, fundera gärna på vad
makt är för er.
Tänk på er organisation och vad makt är i just den. Till
er hjälp kan ni använda er av modellen nedan.

Vad är makt ?
t. ex. att säga sin åsikt

Hur får en makt ?
t. ex. genom kunskap

Hur syns makt ?
t. ex. genom vem som
pratar

Var (i vilka forum) finns
makt ?
t .ex. i en valberedning
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4. Teori (a. Normer och makt)
Steg 1: Cowboymakt –
Makt genom handling
Tänk dig en scen i en cowboyfilm. Hästhovar
klapprar, countrymusiken spelar och en cowboy skjuter vilt omkring sig. Med cowboymakt, makt genom handling, menas att den
som har makt är den som agerar, den som gör
något. Cowboymakten, makt genom handling
förknippas ofta med resurser, pengar, positioner eller röster. Den utspelar sig i ett särskilt forum eller på en särskild arena. I cowboyfilmen
är arenan ranchen och den med mest makt i
cowboyfilmen är den som skjuter snabbast.
Cowboymakten utgår ifrån att makt bara finns
när den syns.

Detta synsätt på makt är det som är lättast att se. Ofta kopplas den här typen av makt
ihop med ord som man, förmåga, styrka, kraftfullhet, funktion och pengar.
Den här typen av scenario skulle lika gärna kunna utspela sig på ett årsmöte. Forumet blir årsmöteslokalen och sättet att ta och
utöva makt är genom att begära ordet och
prata mest.

4. Teori (a. Normer och makt)
Steg 2: Ranchägarmakt –
Makt över dagordningen
Ranchägarmakt är makten att bestämma vad
spelet ska handla om, vad som ska diskuteras
och vad som inte ska diskuteras. För att koppla
det till cowboyfilmen blir personen med makt
ranchägaren snarare än den skjutande cowboyen. Det är ranchägaren som skapar cowboyens förutsättningar, men hen finns i kulisserna och har inte en lika framträdande roll
som cowboyen.
Ranchägarmakt handlar om att påverka
vilka saker som sägs i ett visst sammanhang.
Det är inte alltid så lätt att se vem eller vilka
som har bestämt dagordningen. Media har
stor makt över vad människor diskuterar, vilka
frågor som ses som viktiga och oviktiga. Därmed skulle en kunna säga att media har stor
makt över dagordningen.

I den här dimensionen av makt ingår också ryktet om makt, som ibland blir lika starkt
som den reella makten. Till exempel finns det
en stor rädsla hos många kvinnor för överfallsvåldtäkter. Denna rädsla går inte ihop med
den statistik som visar att en ganska liten del
av alla våldtäkter sker utanför hemmet. Ändå
påverkar rädslan många kvinnors handlingsutrymme. Här har ryktet om mäns makt satt
dagordningen för kvinnors agerande.
På ett årsmöte kan den här typen av makt
handla om att någon använder sig av härskartekniker för att styra vilket klimat som ska råda
på mötet och vilka saker som deltagarna känner att de vågar eller inte vågar ta upp. Det kan
också handla om vem som satt dagordningen
för mötet eller vem som har bestämt hur lång
tid olika diskussioner ska få ta.

4. Teori (a. Normer och makt)
Steg 3: Sheriffmakt –
Makt genom normen som upphöjd sanning
Sheriffmakt är den maktdimension som lägger
grunden för både cowboymakten och ranchägarmakten genom att sätta de lagar och normer som dessa måste verka inom.
Sheriffmakten handlar om att konstruera
vad som är normalt och icke-normalt och vilket synsätt på världen som råder. De som har
makten att bestämma detta är de som håller
sig innanför normen.
I Sverige synliggörs sheriffmakt genom
statliga utredningar som skiljer på allmänintresse och särintresse. Särintresset definieras
till exempel till kvinnor, funktionsnedsatta och
samer. Allmänintresset definieras inte, det behöver inte skrivas ut eftersom att det bara är.
Vem är det som finns kvar efter att grupperna
med särintresse definierats, det vill säga vilka
är det som inkluderas i allmänintresset ?

På ett möte kan sheriffmakt handla om
att ha tolkningsföreträde, att ha makt att bedöma vad som är viktigt eller inte viktigt. Under diskussionerna på mötet är det lätt att ta
ett toleranspedagogiskt perspektiv där den
som bryter mot normen görs till ett problem
istället för att problematisera den makt som
kommer av att tillhöra normen.
Sheriffmakten kan även exemplifieras genom de normer som blir upphöjda till sanningar.
Ett exempel är hur arrangörer diskuterar
hur de ska dela in rummen under ett arrangemang. Detta är ett tydligt exempel är hur
normer kring ett dualistiskt könssystem har
upphöjts till en sanning.
Syftet med den här boken är bland annat
att hitta metoder för att synliggöra och problematisera dessa ”osynliga” maktstrukturer.

4. Teori (a. Normer och makt)
Maktuttryck

Det finns olika strategier för hur makt skapas och befästs.
Härskartekniker och främjartekniker är exempel på sådana
strategier. Genom studier av hur människor interagerar med
varandra i olika sammanhang har en rad härskar- och främjartekniker identifierats. Socialpsykologen Berit Ås myntade
begreppet härskartekniker under 1970-talets andra hälft och
identifierade fem olika härskartekniker, som senare utvidgades till sju. Främjartekniker identifierades i början av 2000talet av Förbundet Vi Unga genom projektet Kön Spelar Roll.
Vi försökte identifiera makt under årsmöten och upptäckte
att hierarkier inte bara upprätthölls genom härskartekniker
utan att sättet personer lyfter och främjar varandra upprätthåller och befäster makt i lika stor utsträckning. Främjartekniker är alltså inte motstrategier till härskartekniker, utan ett
uttryck för maktstrukturer.
Studiet av härskar- och främjartekniker har sedan vidareutvecklats. Nedan kommer vi att gå igenom en rad olika
tekniker.

Härskar- och främjartekniker
befäster makt

Beroende på vilken utgångspunkt vi har, kan vi se lite olika
på vilken funktion härskar- och främjartekniker har. Återkommande är att härskar- och främjartekniker alltid är uttryck för makt.
På det individuella planet kan härskar- och främjartekniker användas som strategier för att ta makt i en situation på någon annans bekostnad. Det kan till exempel handla om att det någon säger bara försvinner ut i luften under
styrelsemötet eller att ens åsikt blir något som gruppen kan
skratta bort.
På en samhällelig nivå ser vi hur härskar- och främjarteknikerna ingår i ett större bestraffnings- och belöningssystem.
I detta system belönas eller bestraffas individer utifrån huruvida vårt beteende och sätt att handla håller sig inom normen eller ej. Här ser vi hur härskar- och främjarteknikerna
används för att bestraffa och tillrättavisa personer som bryter mot normer samtidigt som de främjar och uppmuntrar
individer som har normativt beteende. Oftast utförs teknikerna omedvetet och kan vara svåra att identifiera i stunden
när de utövas.
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4. Teori (a. Normer och makt)

Nedan kommer vi gå igenom de olika teknikerna en och
en med tillhörande exempel. Vi inleder med härskarteknikerna och avslutar med främjarteknikerna.

klubbarna ska få mer pengar, de som inte har medlemsrekryterat de senaste fyra åren”.
Skrämsel och hot

Denna teknik bygger på att en på ett manipulativt sätt målar
upp orimliga konsekvenser av en annan persons handlande
eller till exempel en styrelseledamots förslag. En hotbild målas upp och en talar hotfullt om ett förslag eller en person.
”Om det här förslaget går igenom kommer vi att göra detta …” Alternativt målar en upp orimliga och ologiska konsekvenser av att ett beslut går igenom: ”Om vi helt och hållet
slopar medlemsavgiften så kommer ju organisationen att
behöva läggas ned, för var ska vi annars få pengar ifrån ?” Motsvarigheten på samhällelig nivå är hur människors handlingsutrymme begränsas på grund av strukturell skrämsel och hot
när en tvingas gå omvägar för att undvika vissa platser.

Undanhållande av
information

Att undanhålla information innebär att underminera någons
roll genom att inte ge hen tillgång till väsentlig information.
En person eller grupp som inte har tillgång till information
utestängs från möjligheten att förbereda sig på samma vis
som de andra. Detta omöjliggör deltagande på lika villkor.
Ett exempel på detta kan vara när beslut som skulle fattas på
ett möte redan diskuterats och beslutats om tidigare i mer
informella sammanhang, dit inte alla berörda haft tillträde.
Tekniken kan också ta sig uttryck i att underlag inför styrelsemöten skickas ut för sent för att hinna läsas i tid. På samhällelig nivå kan detta motsvaras av att väsentlig information
om en kritiserad reform undanhålls för att reformen lättare
ska kunna genomföras.

Att påskynda beslut

Detta innebär att en inte ger berörda parter tillräckligt med
tid för att fatta eller förbereda ett beslut. Det kan även handla
om att påskynda utredningar, underlag och beslut så att till
exempel barn och unga inte ”hinner” vara med i beslutsprocessen eller att marginaliserade gruppers erfarenheter inte
tas med i beslutsunderlaget.
Tillmötesgående motstånd innebär att säga att något
är viktigt utan att ge tanken, åsikten eller ämnet i fråga tillräckligt utrymme, eller överhuvudtaget skrida till handling.

Härskarteknikerna
Osynliggörande

Denna teknik yttrar sig främst i ordlösa handlingar som syftar
till att tysta eller marginalisera personer genom att ignorera
dem, och på olika sätt visa ointresse för dem. Till exempel kan
detta göras på styrelsemötet genom att en fokuserar på något annat än att lyssna på personen som pratar; hämta kaffe,
kolla mobilen, gäspa, bläddra i papper eller på annat sätt visa
att det någon säger inte är viktigt. Det kan även handla om
att inte ta in det den andra säger eller vill. På årsmöten kan
det yttra sig genom att någon glöms bort på talarlistan eller
att vissa namn konstant uttalas fel. Det kan även handla om
att bara en grupps erfarenheter och åsikter beaktas inför ett
beslut. På samhällelig nivå ser vi att heteronormen bygger
på ett osynliggörande av alla som inte vill definiera sig som
heterosexuella.

Förlöjligande

Detta innebär att någon gör sig lustig på någon annans bekostnad, hånar någon eller förringar hens arbete. Det kan
också vara att säga något nedvärderade som ”lilla vän”, eller
”lilla gubben”. På årsmöten kan det innebära att en argumenterar i en fråga genom att kritisera någon annans beteende
eller utseende istället för att hålla sig till sakfrågan.

Påförande av skuld och skam

Detta är att få någon att skämmas för sig själv, att skapa dåligt samvete eller antyda att något någon utsätts för är hens
eget fel, oftast genom mycket subtila formuleringar. Ett exempel är när ett våldtäktsoffer får höra att det var hen själv
som bjöd in till närmandet genom klädsel eller beteende.
Ett annat att med glimten i ögat säga: ”Har du inte gjort din
hemläxa inför mötet ?”, eller ”Om du inte gjort som du gjorde,
så hade vi inte hamnat här och inte behövt ha den här diskussionen”. Ytterligare ett exempel på denna härskarteknik är
när någon beskyller någon annan för att ha en dold agenda:
”Ja, det är ju lätt att förstå varför Malmöklubben tycker att
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Tillmötesgående motstånd

Det är att prata om något så att andra tror att det är allvar
och sedan inte göra verklighet av planen. Det kan vara att
tala vitt och brett om hur viktigt det är med omställningen
till normkritisk verksamhet men att sedan inte avsätta tillräckliga resurser för att den ska kunna genomföras. På ett
årsmöte kan till exempel styrelsen i ett motionssvar förklara
hur viktigt det är att satsa på en icke-diskriminerande verksamhet – precis som motionären yrkar, och avsluta motionssvaret med att föreslå en utredning som ska ge förslag på hur
omställningen till normkritiska synsätt inom organisationen
ska gå till. Under året genomförs dock utredningen halvdant
och den resulterar inte i någon verklig förändring. På en samhällelig nivå används denna teknik när vissa samhällsförändringar stoppas eller förhalas. Tillmötesgående motstånd är
när det finns en allmänt välvillig hållning från maktens sida,
men ingenting konkret görs för att möta kraven på förändring. Ett sådant "osynligt" motstånd kan stå i vägen för många
förändringar.

Att förminska en fråga

Den som inte vill att en fråga ska prioriteras kan försöka att
få den att framstå som oviktig. I relation till normer och makt
handlar det ofta om att avfärda något som inte anses vara
viktigt eller tillräckligt relevant.
Det skulle till exempel kunna vara att många medlemmar på ett påverkanstorg framför sina åsikter om att organisationen ska arbeta mer för att arrangemangen ska vara
tillgängliga för personer med olika fysiska funktionsförmågor,
varpå förbundsstyrelsens svarar att det inte är en prioriterad
fråga eftersom frågan inte berör tillräckligt många.
På samhällelig nivå ser vi hur den feministiska kampen
ofta framställs som löjlig och oviktig, och hur universitetsämnet genusvetenskap förminskas och avfärdas som åsikter
och tyckande, trots att det i själva verket är väl förankrat i
forskning.

Trakasserier

Att trakassera en person innebär att kränka hens värdighet,
verbalt, fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Detta kan till exempel
ta sig uttryck på läger eller styrelsemöten genom ovälkomna
skämt, eller ovälkomna sexuella närmanden.
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Objektifiering

Dubbelbestraffning

Splittring

Objektifiering sker när en persons utseende kommenteras
eller diskuteras i sammanhang där detta inte är relevant. En
person som utsätts för det här kan lätt uppleva det som att
hens värde som människa är beroende av vad andra personer tycker om hens utseende. På detta sätt reduceras en
person till objekt i en annans ögon. Under ett styrelsemöte
kan någon till exempel få höra kommentarer om sin kropp
när hen egentligen håller på att gå igenom den ekonomiska
redovisningen för det tredje kvartalet. I media finns många
exempel på objektifiering av både män och kvinnor i en heterosexualiserad kontext.
Detta är att försätta någon i en situation där hen nedvärderas
och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ hen väljer.
Det är att få någon att känna att alla beslut hen fattar är fel,
att det är omöjligt att göra rätt. Som den kvinnliga politikern
som blir anklagad för tunnelseende om hon försvarar kvinnors intressen, men kallas förrädare om hon inte gör det, eller killen som kallas inställsam plugghäst om han har höga
betyg, men anses lat och slapp om han inte har det. Ett annat
exempel är ordföranden som anses svag om hon visar prov
på ödmjukhet, flexibilitet och lyhördhet i sitt ledarskap, men
inte tillräckligt feminin om hon är tuff och viljestark. Det kan
vara fråga om dubbelbestraffning när unga tjejer på ett årsmöte uppmanas att ta mer plats, men när de väl tar plats får
de höra att de måste lugna ner sig och inte överdriva.
Den som använder sig av denna härskarteknik försöker på
olika sätt att hindra personer och grupper från att alliera sig
och att gå samman för att förstärka sin makt. Detta kan ske
under möten genom att någon låter bli att ge stöd till någon
som har låg status eller till personer som rör sig utanför normen (kanske av rädsla för att själv hamna i ett utanförskap).
Ett tydligt exempel från både civilsamhället och politiken
är hur olika minoritetsgrupper kan tvingas konkurrera om
samma bidragspott.
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Stereotypisering

Att stereotypisera någon är att likställa hen med en bestämd
stereotyp och därmed låsa fast hen i vissa bestämda positioner och roller. Därmed berövas personen i någon mån
sin individualitet. Detta kan ske genom att en generaliserar kring kön, religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, klass,
funktionalitet, könsidentitet, könsuttryck eller ålder. Exempel är muslimen som måste bevisa att hen inte stödjer kvinnoförtryck, eller barn och unga som måste bevisa att de vill
och kan ta bra och välgrundade beslut för att få tillgång till
sin rätt till inflytande.

Total omkastelse

Denna härskarteknik innebär att en maktperson undviker
själva maktanalysen genom att själv ikläda sig offerrollen. På
detta sätt kan hen vända upp och ner på ett problem och
skapa osäkerhet om dess blotta existens. Maktpersonen kan
också hävda att problemet ligger någon helt annanstans än
i den ojämlika struktur som uppmärksammades från början. Ett exempel på detta skulle vara den dominante familje
fadern som påstår sig vara diskriminerad med motiveringen
att kvinnan, i en heterosexuell familj, per definition har all
makt i hemmet.

Blockering

Denna teknik går ut på att konsekvent vägra gå vidare i en
diskussion eller en process. På så vis kan en stoppa en diskussion som riskerar att utmana etablerade maktstrukturer, till
exempel genom att låtsas att en inte förstår. Under möten
kan tekniken ta sig uttryck i fraser som ”det går aldrig”, ”det
där har vi prövat och det funkar inte” eller ”det finns inga
pengar”. Andra sätt att genomföra tekniken är att uttrycka
att en tycker att det lagda förslaget är dåligt utan att förklara
varför eller komma med några egna förslag.

Tolkningsföreträde

Att ge sig själv tolkningsföreträde innebär att en lyfter fram
en viss ståndpunkt som den enda sanningen – nämligen den
egna ståndpunkten. På detta sätt tar en sig rätten att definiera verkligheten och avgöra vad som är en viktig fråga och
vad som inte är det. Ett exempel på detta kan vara när ett
ombud försöker påtala vikten av att ta fram metoder för att
få in fler unga i organisationen, och styrelsen svarar att det
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Våld eller hot om våld

inte är ett prioriterat område och att gruppen inte ska behöva anstränga sig för att rekrytera fler unga eftersom det
är en ungdomsorganisation. På samhällelig nivå syns denna
teknik i vems verklighet som skildras i olika mediala forum,
vems verklighet som görs till allmängiltig och sann. Det är
bara människor med makt som kan praktisera tolkningsföreträde.
Detta är att helt enkelt utnyttja sin fysiska styrka för att
få sin vilja igenom, eller att visa att den möjligheten finns.

Främjarteknikerna
Omnämnande

Detta innebär att synliggöra någon i ett givet sammanhang,
till exempel när en person talar om någon annan som är
närvarande: ”Som Xhevdet redan sagt …” Omnämnandet
behöver inte vara positivt för att räknas som främjarteknik.
När någon nämns får hen nämligen mer utrymme i rummet.
Uttalanden av typen: ”Det Kai tidigare sa var inte riktigt korrekt …” är därför också att betrakta som exempel på denna
främjarteknik.

Framlyftande

Detta är att se och uppmärksamma en persons närvaro, tankar och prestationer. Till exempel när någon lyfts fram på ett
positivt sätt: ”Vithetsnormer är en viktig fråga, vilket Cornelia
redan på ett utmärkt sätt förklarat …” Under ett styrelsemöte
kan detta ta sig uttryck i att vissa personer eller vissa grupper får bekräftelse och belönas, ofta på bekostnad av andra
närvarande. Det är naturligtvis svårt att synliggöra och upphöja alla på samma grund. Här spelar normer och makt en
avgörande roll i vilkas idéer och prestationer som lyfts fram.
Ofta blir konsekvensen av att en synliggör en viss person att
en samtidigt osynliggör någon annan.
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Fundera på …

Fördjupning

Hur kan ni skapa ett
mötesklimat där alla känner
sig uppmärksammade och får
stöd, utan att befästa
rådande maktstrukturer ?

Att härskar- och främjarteknikerna är svåra att identifiera
och upplevs som diffusa beror på att teknikerna tagits
upp i och implementerats som en viktig mekanism i olika
maktstrukturer. För att förstå härskar- och främjartekniker
ur ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att förstå dem ur
ett maktperspektiv.
Vi måste problematisera maktskillnader mellan
utövare och de som blir utsatta för härskar- eller främjartekniker för att förstå dess syfte, nämligen befästandet av
normativt beteende. Utifrån detta perspektiv, att härskaroch främjartekniker används för att befästa samhälleliga
makt- och normsystem, kan endast normpersoner utföra
härskar- och främjartekniker. Om vi ser att teknikerna är ett
uttryck för och ett resultat av samhälleliga maktobalanser,
är det bara personer som befinner sig i normativa makt
positioner som kan utföra en härskar- eller främjarteknik.
Ur denna synvinkel skulle en person i maktunderläge kunna
ha ett beteende som liknar en härskar- eller främjarteknik.
Detta skulle dock snarare vara ett oönskat beteende, än
en härskar- eller främjarteknik, eftersom beteendet inte
är ett uttryck av att bekräfta och befästa maktstrukturen.
Vissa menar dock att det kan vara problematiskt att ha
detta synsätt på härskar- och främjartekniker då det är
svårt att veta när en person befinner sig inom normen
och i en maktposition. Eftersom personer rör sig inom och
förhåller sig till flera maktordningar samtidigt är det ibland
svårt att avgöra vilken maktordning som är dominerande
i den aktuella kontexten. Andra menar att vi inte kan göra
skillnad på härskar- och främjartekniker beroende på
vem som utför dem. Till exempel kan icke-normpersoner
vara med i upprätthållandet av normen och främja andra
personers normativa beteende. Skulle detta då inte vara en
härskar- eller främjarteknik då det beteendet befäster och
upprätthåller makt ?
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Hur fungerar makt ?

Så länge ojämlika maktstrukturer accepteras så kommer
maktstrukturerna fortsätta att se likadana ut. De normer
som råder skapas och upprätthålls främst av dem som har
makt. Detta gör det svårare för dem som har mindre makt
att uttrycka värderingar och åsikter som går emot den rådande normens.
Makt och normer hänger alltså ihop och är något som
hela tiden skapas i samspelet mellan människor, men också
mellan andra aktörer som till exempel stat och medborgare.
Att makt är något som skapas i mötet mellan människor kan
ses som positivt. Vi kan välja att inte reproducera makt och
upprepa normativt beteende. Makt kan alltså förändras och
utjämnas i mötet mellan människor.
Makt är något vi inte kan ställa oss utanför. Den är alltid
där, antingen vi bekämpar den eller accepterar den. Det går
inte att frigöra sig från makt. Att försöka leva utanför maktens strukturer är inte att göra motstånd, utan snarare ett
sätt att slippa se att vi alla befinner oss i och omedvetet och
medvetet reproducerar maktsystem av olika slag. Att synliggöra och tillsammans aktivt utjämna makt är utgångspunkten i ageraguiden.

Intersektionalitet – normer
som samspelar

Det finns många normer för kön, funktionalitet, sexualitet och
så vidare. Som individ rör du dig mellan och måste förhålla
dig till dessa hela tiden. Att dessa normer samspelar och att
vi måste ta hänsyn till mer än en norm kallas för intersektionalitet. Vi har tidigare skrivit att normer är flytande och föränderliga. Ibland är en del av en persons identitet viktigare
än en annan, till exempel kan ålder och kön ha stor betydelse
i ett sammanhang medan etnicitet och sexuell läggning får
stor betydelse i ett annat sammanhang.
ageraguiden utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv
där vi ser hur de olika diskrimineringsgrunderna samverkar
och inte kan analyseras helt fristående ifrån varandra.
Att vara kvinna av utländsk härkomst kan innebära att
två delar av ens identitet avviker från normen och att en
därmed blir dubbelt diskriminerad. Ibland kan det dock vara
tvärtom, att en arbetslös svensk man t.ex. kan ha en lägre
maktposition än en högutbildad iransk kvinna.
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Det är viktigt att ha med sig ett intersektionellt perspektiv när en arbetar med normer och maktstrukturer eftersom
arbetet med att bryta mot en norm kan leda till att en annan
norm förstärks. Ett exempel på detta är arbetet för jämställdhet som ofta utgår ifrån att det finns två kön och att dessa
ska ha samma rättigheter och möjligheter. Detta synsätt rymmer en syn på kön som något tudelat och exkluderar därmed
maktrelationen mellan cis- och transpersoner. För att inte
befästa andra maktordningar när vi fokuserar på en, som i
exemplet, fokuserar vi istället på strukturell diskriminering
och maktfördelning. Här fungerar intersektionella perspektiv som ett redskap.

annat sätt olämpliga i ett visst sammanhang. En del av dessa
egenskaper omfattas av och beskrivs i diskrimineringslagen
och kallas diskrimineringsgrunder. Många grunder som människor diskrimineras på finns dock inte med i lagen, men diskriminering på dessa grunder kan ändå vara nog så allvarliga
och vanligt förekommande. Vi har därför gjort en utökad version av diskrimineringsgrunderna, där vi tar in två ytterligare
grunder som vi vill fokusera på i ageraguiden. Här följer en
kort beskrivning av diskrimineringsgrunderna.

b. Diskrimineringsgrunderna
Människor kan utsättas för diskriminering, eller negativ särbehandling, av många orsaker och i många olika sammanhang. Diskrimineringslagen omfattar bland annat arbetslivet,
utbildningssystemen, försäljning av varor och tjänster och
bostadsmarknaden. Civilsamhället omfattas inte av denna
lag. Vi vill trots detta uppmuntra civilsamhällets organisationer att arbeta aktivt mot diskriminering för att detta inte
ska förekomma och för att på bästa sätt hantera den diskriminering som uppdagas.
Människor diskrimineras på olika sätt även i civilsamhället. Detta påverkar inte bara hur människor verksamma inom
civilsamhället mår, utan även civilsamhällets förmåga att nå
sina uppsatta mål och bidra till samhällsutvecklingen.
Den verkliga orsaken till diskriminering är samhällets
starka normer om hur vi ”ska” vara. Dessa normer skapar
rädslor och föreställningar om rätt och fel hos människor.
Själva diskrimineringen sker ofta omedvetet men ibland,
dessvärre, också medvetet. Den som diskriminerar är oftast
inte medveten om vilka av hens egna föreställningar och
rädslor som ligger bakom. Istället tror hen att det handlar
om olämpliga egenskaper som den som diskrimineras har
eller antas ha. Dessa egenskaper ogillas av den som diskriminerar eftersom hen anser dem onormala, onaturliga eller på

38

Diskrimineringsgrunder enligt lag
Etnisk tillhörighet

Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande.

Funktionshinder

Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en
skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått
därefter eller kan förväntas uppstå. Vi menar att funktionshinder är något som uppstår i en specifik miljö som ställer
upp hinder för människor. Det är miljön som måste utformas
på ett sätt så att hinder för individer inte uppstår.

Kön

Biologiskt (det kön en föddes med) eller juridiskt kön (det kön
som framgår av personnumret). Traditionellt delas vi in i kvinnor respektive män, vilket ibland är onödigt begränsande. Det
juridiska könet har dock inga andra alternativ än kvinna eller
man. Intersexuella personer föds med ett oklart biologiskt
kön men tilldelas ändå ett av de juridiska könen. Transsexuella personer, som föds med ett kön men starkt upplever en
motsatt identitet och vill göra något åt detta genom kirurgi
och hormoner, omfattas också av denna grund.

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Det kön en uppfattar sig som och det kön en uttrycker eller
uppfattas uttrycka. Alla har en könsidentitet och ett köns
uttryck men endast de som överskrider det fyrkantiga sätt
att se på kön som finns i samhället, omfattas formellt av denna grund. Ofta förutsätts till exempel en person som föds
som pojke att utveckla en identitet som man och uttrycka
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sig på ett traditionellt manligt sätt. Personer som inte följer
detta mönster (ofta benämnda som transpersoner) omfattas av denna grund.
Religion eller annan
trosuppfattning

I lagen finns ingen beskrivning av exakt vad som menas med
religion eller trosuppfattning. Förutom de stora världsreligionerna omtalas uppfattningar som ateism och agnosticism,
men egentligen kan alla religiösa uttrycksformer räknas hit.
Politiska, filosofiska och etiska åskådningar eller förhållningssätt omfattas dock inte.

Sexuell läggning

Hetero-, homo- eller bisexuell läggning. En persons sexuella
läggning handlar enbart om personens egna kön relaterat till
könet på dem som personen blir förälskad i eller vill ha eller
har sex med. Hetero betyder olika, homo betyder samma
och bi betyder båda.

Ålder

Uppnådd levnadslängd. Denna grund är lika giltig för alla
åldrar.

Tips !
Människan först-språk
En bra utgångspunkt när vi pratar med och om
personer är att sätta människan först (från engelskans
”people first language”). Att sätta människan först
handlar om att i första hand se personer för vilka de
är och vill vara. Det är t. ex. respektfullt att säga att en
person har en synnedsättning, den är inte synskadad.
Det handlar om någon som har, och inte nödvändigtvis är, något. Det låter kanske ganska likt varandra,
men för en enskild person kan det vara en stor skillnad.
Även om jag sitter i rullstol så vill jag främst vara en
människa med olika egenskaper, som att jag gillar film,
är vice ordförande i föreningen och är grym på att
göra falafel. Rullstolen är inte hela min identitet. Detta
kan gälla många olika saker och personer, till exempel
kvinnor som har sex med kvinnor är inte nödvändigt
homosexuella eller lesbiska. En person som har en
psykisk sjukdom är mycket annat också, kanske främst
intresserad av ishockey, och tänker inte nödvändigtvis i
första hand på sig själv som ”psykiskt sjuk”.
Risken är stor att normer styr vad som anses avgörande
för identiteten eller inte, det vill säga normen är att
vara ”psykiskt frisk”, att vara vit, att vara heterosexuell
och att inte ha några funktionsnedsättningar, etcetera.
Då blir alla som faller utanför normen automatiskt
identifierade med det som ”avviker”. Leila som är ihop
med en tjej blir klassad som homosexuell i första hand
medan Maria som är ihop med en kille inte blir kallad
hetero, det kanske inte ens är någon som tänker på det
eller kopplar hennes heterosexualitet till egenskaper,
intressen, klädsel eller livsvillkor.
Människor är mer än sina sexuella läggningar,
funktionsnedsättningar, ålder, kön med mera. Var
och en måste få utrymme att definiera sig själv. Det är
upp till alla att själva bestämma vilka de är.

Här följer två ytterligare grunder som vi vill fokusera på
i ageraguiden, eftersom vi ser, och forskning visar att de
har stor betydelse för en persons möjligheter att vara
delaktig i civilsamhället.
Privatliv

Socioekonomisk status

Familjeförhållande, civilstatus, föräldraskap och annat med
koppling till privatlivet som kan påverka möjligheterna att
bidra till organisationens verksamhet.
Social situation och bakgrund, ekonomisk situation och bakgrund, bostadssituation inklusive möjligheter att resa (t.ex.
till möten). Hit räknas också utbildningsnivå inklusive språknivå, till exempel förmåga att förstå och uttrycka sig på akademiskt språk och liknande som kan påverka möjligheterna
att bidra till organisationens verksamhet.
Naturligtvis finns ännu fler grunder som bidrar till att människor diskrimineras. Listan kan antagligen göras hur lång
som helst.
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Fundera på …
Hur kan vi veta
på vilken grund någon
diskrimineras ?
Vad gör vi om
vi ser att det handlar om
diskriminering men inte kan
fastställa vilken grund
diskrimineringen är
kopplad till ?
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c. Från toleranspedagogik
   till normkritik
Ojämlika maktstrukturer skapas och upprätthålls både på
individ- och samhällsnivå och är ofta institutionaliserade. De
återfinns till exempel i lagstiftningen, utbildningsväsendet,
rättsväsendet, inom polisen, i socialtjänsten och i medias
rapportering, men även inom organisationer.
Maktstrukturerna kan återfinnas i individers uppfattningar och tankemönster men de kan också vara inbyggda i
en organisations struktur. Att civilsamhället agerar för att utmana och utjämna de maktstrukturer som finns i vår samtid,
är avgörande för demokratins utveckling och skapandet av
arenor som inte exkluderar vissa individer. Med detta kapitel
vill vi problematisera hur normer skapas och hur de ger upphov till makt och olika handlingsutrymme för individer.
Normkritik

Makt och privilegier är tätt kopplade till normer. När vi pratar om normkritik innebär det inte att vi är kritiska till alla
normer i samhället eller att målet skulle vara ett normfritt
samhälle. Det finns en rad normer i samhället som vi ställer
oss positiva till. Exempelvis normer som fungerar underlättande i människors kommunikation eller normer som
uppvärderar arbetet med de mänskliga rättigheterna. I det
normkritiska arbetet fokuserar vi 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.
Det normkritiska förhållningssättet har fått stort genomslag de senaste åren. Enkelt uttryckt kan vi säga att
normkritisk pedagogik kommer ur en kritik mot toleranspedagogiken som dominerat svensk politik och skola under
lång tid. Inom fältet finns en rädsla för att definiera normkritik, rama in och avskilja, då en definition av det normkritiska
förhållningssättet skulle medföra att det förlorade sin kritiska
udd. Vi ser ingen mening med att ge oss in i en definition av

42

4. Teori (c. Från toleranspedagogik till normkritik)
Fundera på …
Hur är du med i
skapandet och upprätthållandet av samhälleliga
normer ?
När är du inom
normen och när befinner du
dig utanför den ?
Vilka fördelar får du
när du är inom normen ?
Hur kan du utmana
den makt du har fått för att
du passar in i en
viss norm ?

Tolerans

normkritik i den här boken. Istället vill vi visa på olika normkritiska exempel och tillvägagångssätt för att hitta vägar att
praktisera normkritik.
I dag börjar vi få upp ögonen för sambandet mellan normer och kränkningar. Kränkningar inom skolan och civilsamhället hänger alltid samman med normer. För att jobba mot
kränkningar måste vi jobba med normer. Det är ur förförståelsen för sambandet mellan normer och kränkningar vi som
organisation måste problematisera vår egen roll i upprätthållandet och utmanandet av normer. Slutligen kan vi ställa om
i kunskap, synsätt och pedagogik för att skapa sammanhang
som utmanar tvingande och begränsande normer och försvårar kränkningar.
Fördjupning:
Vissa menar att normkritiken kommer ur queerteorin
medan andra sätter likhetstecken mellan normkritisk
pedagogik och queerpedagogik. Queer tittar på hur heterosexualitet synliggörs och premieras som ensamt alternativ
och det enda rätta. Genom queerpedagogiken synliggörs
och kritiseras den makt som heteronormativiteten medför.
Andra säger att det inte går eller finns någon mening med
att definiera normkritik då normer är kontextbundna
och föränderliga, att de ständigt omskapas. På grund av
sin natur som flytande och föränderlig skulle en definition
omöjliggöras enligt resonemanget ovan.
I omställningen till att skapa sammanhang som utmanar
tvingande och begränsande normer finns det inte utrymme
för tolerans och toleranspedagogik. Toleranspedagogiken
uppmuntrar, oftast i all välvilja, individer att vara toleranta,
acceptera och ha förståelse för dem som inte hamnar inom
normen. På detta sätt befästs normer och normpersoners
makt.
Ett vanligt exempel på hur toleranspedagogiken tar sig
uttryck är när normbrytare bjuds in för att prata om sin situation som just normbrytare. Den pedagogiska poängen
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ligger i att gruppen som normbrytaren pratar inför ska se
att personen i fråga är helt okej och ganska lik de andra trots
sitt normbrytande. I slutändan kommer denna kunskap enligt toleranspedagogiken att göra så att gruppen väljer att
tolerera personer och bete sig väl, även mot dem som inte
följer normen.
Toleranspedagogiken och exemplet ovan följer en logik
av ett ”vi och dom- tänk”. Denna logik bygger på koloniala
idétraditioner där konstruktionen av ”den andre” blir ett sätt
att legitimera och upprätthålla orättvisor som bygger på att
människor är olika mycket värda. ”Den andre” skapas utifrån det ”sunda förnuftet” som blir bärare av den universella
människan med mänskliga värden. Bilden av ”den andre”
(de andra som inte är som vi) har skapats som en motsatts
till det ”sunda förnuftet” (vi) och fungerar som förklaringsgrund till kategoriserandet, tillskrivandet av egenskaper och
värderandet av individer som inte faller inom normen. ”Den
andre” skulle kunna jämföras med normbrytaren. Att tillhöra normgrupper (vi) förstås som det som inte är avvikande
(de andra som inte är som vi). Att ha tolkningsföreträde
och makt att definiera vad som är ”normalt” och vad som
är ”avvikande” bygger bland annat på ett igenkännande av
det normala. Detta synsätt ligger som en dold förförståelse
när individer värderas utifrån kön, sexualitet, könsidentitet
eller könsuttryck, socioekonomisk status, etnicitet, funktionalitet, trosuppfattning och ålder. På så sätt bidrar toleranspedagogiken till att normativa system och maktstrukturer
upprätthålls.
Ett annat av toleranspedagogikens uttryck är hur vi använder oss av övningar med olika påståenden som deltagarna i gruppen ska ta ställning till. Det kan vara påståenden som:
• Homosexuella borde också få gifta sig.
• Personer med funktionsnedsättning skulle kunna vara
bra föräldrar och borde därför få adoptera barn.
• Det är helt okej om en transperson skulle vilja vara med
i samma arbetsgrupp som jag.
• Jag skulle kunna tänka mig att dela sovsal med en muslim.
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• Även om en medlem skulle ha en hörselnedsättning,
borde hen få åka på våra arrangemang.
• Jag skulle kunna tänka mig att bli ihop med en troende
jude.
• Jag skulle kunna tänka mig att starta upp ett projekt tillsammans med en bisexuell.

definieras utifrån. Genom att inkludera ”den andre” ska ”vi”
lära oss mer, få större förståelse, få fler perspektiv och vara
toleranta. ”Den andre” blir bärare av de avvikande egenskaperna och erfarenheterna och inkluderas just på grund av
dessa egenskaper. Detta synsätt förstärker och upprätthåller kategoriseringar, tillskriver egenskaper utifrån kategorier
och gör det möjligt att värdera grupper av människor olika.
Istället för att rikta den rannsakande blicken mot oss själva,
i syfte att identifiera vilka maktstrukturer som fungerar exkluderande och inkluderande, problematiseras den grupp
människor som inte redan är en del av organisationen. ”Den
andre” görs till problemet, istället för de ojämlika maktstrukturerna i organisationen.

Med toleranspedagogiska synsätt följer en rad problem. För
det första utgår en då från att majoriteten närvarande i gruppen är normpersoner. En problematiserar inte alls normpersonernas maktposition. Istället får en automatiskt tolkningsföreträde och utrymme att definiera, värdera och resonera
kring normbrytaren. Normbrytaren förvandlas därmed till
”den andre”, hos vilken problemet antas ha uppstått. Normpersonernas makt förstärks ytterligare när det slutligen blir
deras uppgift att välja huruvida de vill tolerera normbrytaren
eller ej. Men vem har rätt att tolerera vem och vems makt
är det som förstärks ? Det är sällan en hör påståenden som:
”Heterosexuella ska få skaffa barn”, Jag kan tänka mig att arbeta i samma arbetsgrupp som en person med ljus hy”, ”Jag
kan tänka mig att bo granne med en medelålders, vit, man”
eller ”Jag ser inga problem med att ordföranden skulle vara
fullt funktionsduglig”.
I slutändan grundar sig hela toleransperspektivet på den
felaktiga slutsatsen att kunskap och empati gör att normpersoner automatiskt väljer att tolerera normbrytare. Vi vet
mycket väl att en individ aktivt kan välja att bete sig kränkande trots att hen har kunskap om och förståelse för ”den
andre”. Vi måste förstå och vara kritiska till det maktöverläge
vi ger normpersonen när hen förväntas välja att tolerera, och
här kan normkritiska förhållningssätt hjälpa oss.
Ett sista exempel på hur toleranspedagogiken kan ta
sig uttryck kan vi hitta i vissa myndigheters och organisationers sätt att tänka i sitt mångfaldsarbete. Mångfaldsplaner
utgår oftast ifrån att ”den andre” ska integreras i och lockas
till organisationen. Redan i problemformuleringen till varför mångfaldsplanen behövs, finns ett tydligt vi och domtänkande. Mångfaldsbegreppet vilar på förståelsen av ”den
andre” som avvikare vilken ”vi” (organisationen) förstås och
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Normkritisk pedagogik

Med hjälp av det normkritiska förhållningssättet kan vi utmana och problematisera normen. Vi vill sätta in normer i
en maktdimension för att fördjupa och se hur de fungerar
tvingande och begränsande, både på samhällsnivå och på
individnivå. Det handlar om att med en kritisk blick alltid ha
normen i fokus för att få en djupare förståelse för makt och
förtryck. Nedan följer en rad punkter för att sammanfatta
hur vi kan praktisera normkritisk pedagogik.
Normkritisk pedagogik …
• … synliggör och förhåller sig kritiskt till normer.
• … ifrågasätter normers och sociala kategoriers ”naturlighet”.
• … utgår ifrån att normer och sociala kategorier är något vi gör, inte något vi är.
• … konstaterar att konstruktionen av normer och sociala kategorier innebär maktförhållanden, skapar hierarkier och ger privilegier. Ju närmare en individ följer
normen eller den sociala kategorin, desto mer makt
får hen.
• … fokuserar alltid på normen, inte på den som bryter
mot den.
• … går till roten av diskrimineringen och problematiserar maktordningarna istället för att skapa empati för
den avvikande.
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4. Teori (c. Från toleranspedagogik till normkritik)

4. Teori (d. Att integrera det normkritiska förhållnings…)

• … tittar inte på ett fåtal normer utan har förståelse för
hur flera maktordningar samverkar med varandra, det
vill säga använder sig av ett intersektionellt perspektiv.
Den har ett brett fokus så att arbetet med en maktordning inte reproducerar andra maktordningar.
• … utgår ifrån följande centrala frågor: Hur uppstår diskriminering ? Vem tjänar på den ? Hur kan vi ifrågasätta
det maktövertag och de privilegier som kommer med
normer ?

d. Att integrera det normkritiska
   förhållningssättet i organisationen

Fundera på …
Eftersom toleranspedagogiken
dominerat så länge är det lätt att vi använder oss utav
den helt omedvetet.
När använde ni er senast av ett toleranstänk ?
Vilka är de dominerande
normerna i er organisation ?
Hur tar sig toleranspedagogiken uttryck i er
organisation ?
Hur samverkar olika normer
och maktsystem i er organisation ?
Vilken grupp har tolkningsföreträde och makt att
definiera normer i er organisation ?
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Hur kan vi inspirera och utmana oss själva i att hitta nya
sätt att bedriva vår verksamhet på som utmanar ojämlika
maktstrukturer och som omöjliggör kränkningar och diskriminering ?
Det finns olika sätt att hitta metoder för att synliggöra
normer och maktstrukturer. Att inleda en förändringsprocess bort från toleranspedagogiken, i riktning mot normkritiska förhållningssätt är ett viktigt första steg. Utgångspunkten i ageraguiden är att toleranspedagogiken genomsyrar
organisationskulturen, då den har varit det dominerande
synsättet under lång tid. För att utmana norm- och makt
obalansen i grunden krävs därför ett helhetsgrepp i organisationen. Poängen är inte att det normkritiska arbetet måste
initieras storskaligt på en gång. Alla initiativ, oavsett storlek, är bra. Men i förlängningen utjämnar vi inte makt om vi
bara ställer om vissa delar av verksamheten eller har enskilda
normkritiska projekt. Omställningen bort från toleranspedagogiken måste ske på samtliga nivåer och innefatta hela
organisationen.
Förändringar i en organisation kan ske på många olika
sätt, i många olika led och initieras av många olika funktioner
inom organisationen. Här fokuserar vi på förändringsprocesser initierade av förtroendevalda i organisationen. Med
detta kapitel vill vi ställa ett par frågor för att inspirera och
konkretisera hur er organisation skulle kunna genomsyras av
normkritiska förhållningssätt.
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Utgångspunkter i
omställningen

4. Teori (d. Att integrera det normkritiska förhållnings…)

4. Teori (d. Att integrera det normkritiska förhållnings…)

För att initiera en omställning är det bra om ni formulerar
vad ni vill med omställningen. Utgå ifrån frågorna nedan för
att sätta upp ramar för hur omställningen skulle kunna gå
till.

makt, normer och normkritik bli ett genomgående perspektiv i den befintliga utbildningsverksamheten ?

1. Vad vill ni problematisera ?
2. Vilken är er problembild och vilket är ert gemensamma
mål med omställningen ?
3. Vilka delar av organisationen vill ni inledningsvis förändra ?
4. Vilka viktiga nyckelpersoner/funktioner inom organisationen måste ni få med er i processen, och vilka är
viktigast att få med från början ?
5. Vad har ni för samlad kompetens kring makt, normer
och normkritik inom organisationen ? Hur behöver
denna kunskap utvidgas ? Vilken kompetens saknar ni
och hur kan ni få in den kompetensen ?
6. Hur tar ni ett helhetsgrepp kring omställningen ? Vilka
delar vill ni börja med och vilka kommer i nästa fas ?
Vad får detta för konsekvenser ?
7. Vilka tidsramar rör ni er inom, med del- och slutmål ?
8. Hur visar ni upp positiva effekter av omställningen i
organisationens olika led ?
Hur går vi tillväga ?

1.
Synliggöra normer inom
organisationen

Exempel:
Att bjuda in personer som inte tillhör styrelsen för att
titta på vilka maktsystem som dominerar i styrelsearbetet.
Att ha obligatoriska seminarier på medlemsträffar där medlemmarna tillsammans får definiera hur makt och normer
skapas inom organisationen.
2.
Normkritik i den konkreta
verksamheten

Frågor att svara på:
Vilka områden och verksamheter genomsyras i dagsläget
av ett toleranstänkande? Vilka personer inom organisationen
driver den praktiska verksamheten? Hur gör vi så att dessa får
kunskap om makt, normer och normkritik? Vad karaktäriserar det som ses som en bra ledare i er organisation? Finns det
inslag av toleranspedagogik i denna ledarroll?
Hur gör vi så att mötesplatserna för de aktiva inom organisationen genomsyras av normkritik, både i genomförande
och i innehåll ?

Hur skulle en omställning mot normkritiska förhållningssätt
kunna se ut i praktiken och inom vilka delar av organisationen är det viktigt att det genomförs ? Nedan går vi igenom
fyra olika tillvägagångssätt för att arbeta med aspekter av
normkritik i organisationen.

Exempel:
För att ha en ledarroll i organisationen ska en ha genomgått en normkritisk ledarskapsutbildning. Att implementera
normkritik och normkritiskt ledarskap i de utbildningsplaner
som redan finns. Att avbryta eller helt göra om den verksamhet som i dagsläget reproducerar och skapar maktskillnader
är ett annat förslag.

Att tillsammans kontinuerligt synliggöra, problematisera och
ifrågasätta normer inom organisationen och i samhället i
stort. Det handlar om att bygga en bred kunskapsbas kring
normer, makt och normkritik inom organisationen.
Frågor att svara på:
Hur skapar vi möjligheter för medlemmar som inte deltar i den ordinarie verksamheten att problematisera och synliggöra normer inom organisationen ? Hur kan kunskap kring
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Att ställa om den faktiska verksamheten bort från toleranspedagogik genom att ändra upplägg, komplettera eller ta
bort redan befintliga verksamheter. Att vidareutveckla organisationens verksamhet och metodik så att den genomsyras
av normkritik. Skapa förutsättningar för att utveckla normkritiskt ledarskap inom organisationen.

3.
Normkritisk organisationsstruktur

Att ha ett normkritiskt förhållningssätt till organisationens
struktur. Att se hur organisationen genom sin struktur reproducerar makt och normer.
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4. Teori (d. Att integrera det normkritiska förhållnings…)

4. Teori (d. Att integrera det normkritiska förhållnings…)

Frågor att svara på:
Vem är vår tilltänkte medlem, förbundsordförande eller arbetsgruppsmedlem ? I vilka områden är det lätt att styrelsen använder sig av ett toleransperspektiv ? Vad har vi för
förväntningar utifrån ålder, funktion, könsidentitet, etnicitet
och andra diskrimineringsgrunder som försvårar eller omöjliggör individers engagemang ? Vilka normer reproduceras i
organisationens olika styrdokument, i nationellt material, genom organisationens marknadsföring, på hemsidor och så vidare. Läs mer om normkritisk kommunikation på sid. 131.

Exempel:
Utse ”maktingripare” på möten i organisationens olika
led som kan avbryta då makt utövas under ett möte. Skaffa
en ”maktkompis” som kan medvetandegöra dig genom att
peta dig på axeln dig varje gång du befäster en norm eller
utövar makt. Låt varje beslut följas av en diskussion om huruvida beslutet som ni just tagit befäster eller utmanar makt
och normer.
Svårigheter och hur ni
övervinner dem

Exempel:
Att skapa nya sätt att engagera sig på som inte utgår
från organisationens traditionella sätt. Att tillsätta någon
eller några i organisationen för att kritiskt granska styrelsens
beslut, utlåtanden, propositioner med mera ur ett normkritiskt perspektiv. Att skapa en ifrågasättande och konstruktivt
kritiserande organisationskultur.
4.
Kritik av våra egna normer
och roller

Det är viktigt att vända den kritiska blicken mot sig själv för
att se hur en som individ ständigt är med och reproducerar
normer och makt inom organisationen. Det handlar om att
skaffa sig förståelse för när en befinner sig inom normen och
vilka privilegier detta medför. Att utmana den makt det innebär att befinna sig inom normen och aktivt utjämna obalansen. I praktiken handlar det om att göra sig medveten om sitt
eget handlande så att en kan agera normbrytande.
Frågor att svara på:
Vilka normer ger makt och privilegier i samhället och i
organisationen ? När hamnar vi inom normen och när hamnar vi utanför den ? Vilka privilegier och maktpositioner ger
detta oss ? Hur kan jag som individ aktivt utmana dessa ? Hur
identifierar vi tillsammans (inom styrelsen, arbetsgruppen
eller organisationen) vad som leder till makt och privilegier
inom organisationen ? Att utmana makt och normer är en
inspirerande och rolig process – hur kan vi uppmuntra varandra och skapa ett utmanande och positivt klimat inom
gruppen ?
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Eftersom en norm hela tiden måste återskapas för att behålla
sin status som norm finns det stort utrymme till förändring.
För att denna förändring lättare ska ske går vi här igenom
olika fallgropar som kan vara bra att hålla lite extra utkik efter
i omställningen till ett normkritiskt förhållningssätt.

Svårigheter

Hur ni övervinner dem

Stort ansvar för omställningen
läggs på enskilda individer.

Arbeta med nyckelpersoner i beslutsfattande positioner genom omställningen, inte bara med eldsjälar

En kan känna sig ensam i sin
kamp när en inte får gehör för
sina tankar.

Alliera er, skapa nätverk, ta fram gemensamma strategier för hur ni bemöter motstånd.

Många kan reagera negativt
när de ser att deras sätt att
handla på skapar diskriminering.

Ge alternativ till handlingar som skapar kränkningar.
Det är viktigt att möta frustrationen och skammen det
kan innebära att inse att ens beteende har skapat kränkningar. Visa på strukturen som individen verkat inom
och peka på hur vi kan hjälpas åt att medvetandegöra
varandra och använda vår makt normbrytande.
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4. Teori (d. Att integrera det normkritiska förhållnings…)

Svårigheter

Hur ni övervinner dem

Föreställningen att kunskap
om problemet per automatik
leder till ickediskriminerande
handlingar.

Kunskap om normer och makt är viktig i omställningen
till normkritiska förhållningssätt, men det räcker inte.
Att situationen är utmanande och peppande för den
enskilde individen är viktigt för att vi ska kunna omvandla kunskap till agerande och vanor.

Det är lätt att skuldbelägga
oss själva när vi faller tillbaka i
ett toleranstänkande.

Att ställa om handlar mycket om vanor och inlärda
beteenden. Därför behövs medvetenhet om att vi kommer återfalla i gamla mönster, men att vi kan använda
denna frustration till något positivt. Till exempel kom
vi på oss själva med att trilla dit, vilket är ett stort framsteg !

De som tar besluten har inte
kompetensen inom det normkritiska området.

För att omställningen ska fungera är det viktigt att få
med sig nyckelpersoner. Om de är med i processen
redan från början får de vara med på hela resan och ni
slipper stånga er blodiga helt i onödan.

Normkritik ses inte som ett
kunskapsområde utan som
en åsikt.

Normkritik rör sig inom det genusvetenskapliga fältet
vilket ofta avfärdas, nedvärderas och osynliggörs som
åsikter snarare än kunskap. Slå tidigt fast att ni som jobbar med omställningen gör det just för att ni har den
kunskap ni har och att denna process ska likställas med
andra organisatoriska områden som t.ex. ekonomi,
kommunikation eller marknadsföring.

Att få in ett normkritiskt förhållningssätt kräver tid, vilket
ofta är en bristvara i organisationer.

Hitta sätt som visar hur de som deltar i arbetet tjänar
på det själva, hur organisationen blir starkare och kan
ligga i framkant istället för att ”hamna efter”. Att en
organisation som arbetar normkritiskt kommer att bli
mer attraktiv för nya medlemmar, får bättre förutsättningar för att bibehålla och förstärka engagemang när
medlemmar känner att de utmanas och får vara som
de själva vill.
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4. Teori (d. Att integrera det normkritiska förhållnings…)
Styrkan i att arbeta
normkritiskt

Att inse att en befinner sig i en privilegierad position kan ge
upphov till skuldkänslor. När människor känner sig skuldbelagda är det lätt att de blockerar och skjuter ifrån sig ansvaret.
När organisationen verkar för att synliggöra privilegier och
maktobalanser är det inte för att skuldbelägga individer eller grupper. Det handlar om att uppmärksamma strukturella
problem som genererar orättvis fördelning av makt och skapar olika stort handlingsutrymme för individer inom organisationen. För att utjämna maktobalanser och främja allas lika
möjligheter att komma till organisationen och verka inom
den oberoende av grupptillhörighet, krävs det att vi vågar se
hur organisationen och dess ledare reproducerar makt och
upprätthåller privilegier på andras bekostnad. Att bygga organisationen ur denna förståelse för makt är ett avgörande
steg för en ickediskriminerande verksamhet som inte kategoriserar och värderar människor. När vi nått denna förståelse
kommer medlemmens engagemang att vårdas bättre. Att befinna sig i en främjande och utmanande miljö skapar ett uthålligare engagemang vilket skapar hållbarhet inom organisationen. Det finns tydliga demokratiaspekter på normkritiska
förhållningssätt inom organisationen. Ett exempel är att fler
argument kommer upp och att de argument som kommer
upp inte behöver avgöras utifrån vem de kommer ifrån. Att
utmana makt leder till att alternativa tolkningar och synsätt
kommer fram och likställs med tidigare rådande tolkningar
och synsätt. Att praktisera en normkritisk pedagogik inom
verksamheten är ett sätt att utmana medlemmen att ta avstånd från normer som fungerar tvingande och begränsande
på individbasis. Civilsamhället spelar en viktig roll för individers medborgerliga och politiska rättigheter. Att utmana de
makt- och normsystem som är rådande i samhället är en viktig demokratisk process för att utplåna den strukturella diskrimineringen. För många organisationer som är rättighetsoch värdegrundsbaserade är ett normkritiskt perspektiv på
verksamheten även ett sätt att leva som en lär.

55

4. Teori (d. Att integrera det normkritiska förhållnings…)

Fundera på …

5. Att synliggöra makt (a. Metoden Civilsamället)

5. Att synliggöra
makt

Hur skulle er organisation stärkas
av att ha ett normkritiskt perspektiv på verksamheten ?
Hur skulle er organisation se ut
om styrelsen hade ett tydligt normkritiskt perspektiv ?
Vad skulle ett normkritiskt
ledarskap innebära i organisationen ?
Vad skulle det göra
för den enskilde medlemmen om organisationen hade
ett tydligt normkritiskt perspektiv ?
När en hela tiden
ska problematisera normen finns risken
att utsatta grupper osynliggörs, hur skulle organisationen
kunna använda sig utav ett normkritiskt perspektiv
utan att osynliggöra utsatta grupper ?
Vilken roll vill er organisation spela
i övriga samhället ? Vad skulle er organisation kunna bidra
med i civilsamhället om den hade ett
tydligt normkritiskt perspektiv ?
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Den här delen av ageraguiden handlar om att synliggöra
maktstrukturer. Det första kapitlet, metoden Civilsamhället, synliggör maktobalanser och diskriminering i er organisations olika delar, till exempel i styrelsen, valberedningen
och under årsmötet. Det andra kapitlet, metoden Spegeln,
hjälper er att diskutera vilka normer som finns i just er organisation och hur normerna påverkar vem som får makt och
inflytande i organisationen.

a. Metoden Civilsamhället
Metoden Civilsamhället är framtagen inom projektet Mod
att Mäta och syftar till att upptäcka, diskutera och förebygga
diskriminering i civilsamhället. Metoden bygger på Växthuset, en modell som Diskrimineringsombudsmannen, do, tog
fram 2009 med motsvarande syfte för arbetslivet. Växthuset
bygger i sin tur på Husmodellen som de gamla ombudsmännen (Jämo, do, ho, Homo) och Barn- och elevombudet utvecklade med samma syfte för skola och förskola. Båda dessa
modeller används för att hjälpa organisationer (aktörer inom
arbetslivet respektive skolor) att komma igång med och utveckla ett meningsfullt arbete för jämlikhet, likabehandling
och mot diskriminering, trakasserier och mobbning. Vår förhoppning är att metoden Civilsamhället ska visa sig lika användbar för civilsamhället. Eftersom lagstiftning saknas för
civilsamhällets skyldigheter och medlemmars rättigheter kan
denna metod fylla en lucka och ge civilsamhällets organisationer ett verktyg för att se till att alla har samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter inom organisationen.
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Mål och syfte med metoden
Civilsamhället

När kan metoden användas ?

5. Att synliggöra makt (a. Metoden Civilsamället)

5. Att synliggöra makt (a. Metoden Civilsamället)

Syftet med Civilsamhället är att upptäcka, diskutera och förebygga maktobalanser eller diskriminering, negativ eller kränkande (sär)behandling, trakasserier och mobbning i en organisation och dess verksamhet. Genom att grundligt diskutera
det som kommer upp på bordet när metoden används läggs
grunden för att hitta lämpliga förebyggande åtgärder. Samtidigt ger arbetet en översiktlig bild av var i organisationen olika
typer av maktobalanser och diskriminering förekommer, samt
idéer kring hur detta ska förhindras, och därmed en hel del
konkreta tankar kring likabehandlingsarbetet i stort. Mer specifikt får den som använder metoden på ett konstruktivt sätt
en bra nulägesanalys samt en bra grund för många konkreta
mål och åtgärder till likabehandlingsplanen. Målet med att
använda Civilsamhället är just att bidra till en realistisk syn på
vilka uttryck maktobalanser och diskriminering tar sig i just er
organisation och konkretisera deltagarnas tankar kring varför
dessa uppstår och vad organisationen själv kan göra åt detta.

das närhelst en nystart är önskvärd för att åter sätta igång
tankarna och öppna ögon som kanske blivit hemmablinda.
Som informell temperaturmätare kan den också användas
för att påvisa förändringar i organisationens bild av sig själv
genom att jämföra resultatet av en ny användning med en
tidigare användning.

Metoden Civilsamhällets uppgift i det förändringsarbete
som ageraguiden syftar till, handlar om att tidigt i processen ”ta temperaturen” på organisationen och ta reda på hur
och var maktobalanser och diskriminering förekommer inom
denna. De problem som finns ska upp på bordet, vändas och
vridas på och diskuteras. Att medvetandegöra underliggande
attityder och värderingar gör att det blir möjligt att också
komma fram till åtgärder som bidrar till att uppfylla organisationens övergripande mål och vision.
Att använda metoden i väl sammansatta grupper kan
ge en god samsyn kring var problem uppstår, hur de visar
sig och vad som behövs för att lösa dem. Arbetet fungerar
som inspirationskälla och ögonöppnare. Insikten att alla i
gruppen sitter i samma båt och måste hjälpas åt för att nå
gemensamma mål kommer ofta på köpet. Exakt hur långt ni
når beror förstås på gruppens kunskap, öppenhet och vilja
att diskutera även ämnen som kan vara obekväma. Är inte
deltagarna motiverade för detta krävs desto mer av den som
leder arbetet.
Metoden kan också användas för att blåsa liv i ett
avsomnat likabehandlingsarbete. Den kan i princip använ-
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Vem ska leda arbetet ?

För att arbeta med Civilsamhället krävs en processledare.
Denna bör ha goda kunskaper kring makt- och normteori,
diskriminering och hur fördomar och attityder påverkar
människors samspel. Viktigt är också att kunna skapa en atmosfär där det anses okej att öppna sig och ta upp sådant
som kan vara känsligt och svårt att diskutera. Gruppen bör
alltså känna förtroende för processledaren. Om gruppen endast förmår prata om sådant som alla redan känner till utan
något nytt perspektiv kommer arbetet troligen inte att leda
nämnvärt framåt. Processledaren kan vara en person som
finns i organisationen men det kan också vara en person utifrån. Processledaren behöver inte känna till organisationen
utan och innan. Det kan förhoppningsvis deltagarna redan.
Processledarens uppgift är att leda själva processen på
ett sådant sätt att konstruktiva diskussioner främjas och arbetet går framåt. För detta krävs bland annat en förmåga att
på ett neutralt sätt lyssna på och fånga upp det deltagarna
säger samt att låta alla deltagare ta plats oavsett vilken del
av verksamheten de hör hemma i och vilken position och
status de har där. Ibland är det lättare om processledaren
inte själv är en del av organisationen utan kan hjälpa deltagarna att kliva utanför sin egen plats och till och med utanför
sin egen organisation för att se på det som händer där inne
med nya ögon.

Vem ska delta ?

Civilsamhället kan användas på olika nivåer eller delar av en
organisation allt efter behov. Metoden är generell. Ni kan själva forma den så att den passar just den organisation eller del
av organisation som ni hör hemma i. Det är viktigt att metoden används av de personer som själva befinner sig i de rum
som metoden används för. En lokalavdelning ska alltså inte
använda Civilsamhället för att diskutera hur det ser ut till ex-
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empel på förbundskansliet eller på en annan lokalavdelning.
Det skulle bara uppmuntra vi och dom-tänkande. Civilsamhället handlar om att upptäcka och ta ansvar för problem
som faktiskt kan hanteras av dem som deltar i arbetet eller i
alla fall av de delar av organisationen som de representerar.
Kom också ihåg att metoden är till för att hantera den
ideella delen av verksamheten, inte förhållanden mellan anställda och mellan anställda och arbetsgivare. Om anställd
personal deltar i arbetet med Civilsamhället är de där på
grund av sin inverkan på medlemmarna och organisationens
verksamhet i stort, inte på grund av sitt förhållande till organisationen som arbetsgivare. Det senare är en del av arbetslivet där lagar kring diskriminering finns och där Växthuset
därför är en lämpligare modell.
En grundregel är att den grupp som ska använda sig av
metoden bör bestå av 15–30 personer med så olika positioner som möjligt. Om till exempel en lokalavdelning inom ett
förbund vill använda Civilsamhället, bör deltagargruppen
innehålla personer från till exempel styrelsen, valberedningen, arbetsgrupper samt ”vanliga” medlemmar och eventuell kanslipersonal. Det är bra om deltagare med olika erfarenheter deltar. På så sätt ökar chansen att olika perspektiv
finns representerade, vilket bidrar till intressanta och breda
diskussioner. Det kommer att visa sig längre fram att det är
klokt att i gruppen ha med en eller flera personer från varje
viktigt rum i verksamheten, exempelvis styrelsemedlemmar,
personer från valberedningen, webbansvarig och informationsansvarig.
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Vad innehåller metoden ?
Fysiskt består Civilsamhället av
följande:
• Kartan Civilsamhället som
kan laddas ner från
www.viunga.se. Kartan ger
en tänkt, generell beskrivning av en organisation i
civilsamhället.
• Flera uppsättningar lappar
med olika fokusområden
kopplade till diskrimineringsgrunder (finns som en
bilaga till ageraguiden) För
att sätta upp dessa kan ni
använda er av häftmassa.
• Blanka lappar (dessa gör ni
själva).
• Anteckningsblad (finns
som en bilaga till ageraguiden).

Kartan är en central del av arbetet med Civilsamhället. Den
projiceras på en vägg i storleken 2 x 1,15 meter. Det är där deltagarnas bild av läget i organisationen växer fram med hjälp
av lapparna. Lapparnas antal och placering ger en vink om
var i organisationen problemen är som störst. Vilken bild
som ges beror i någon mån på deltagarnas kunskap och grad
av öppenhet. Anteckningsbladen används för att dokumentera arbetet.
Kartan symboliserar organisationen, dess verksamhet
och de olika delarna av verksamheten. Delarna kallar vi rum.
Några rum är permanenta i meningen att de redan är inskrivna i kartan. De tror vi är så generella att de kommer att
behövas oavsett vilken organisation som använder metoden.
Några rum saknar namn. De kan gruppen själv namnge för
att metoden bättre ska avspegla den aktuella organisationens
verksamhet och de delar gruppen tror kommer att behövas.
Observera att det är lämpligt att fokusera på organisationens interna verksamhet och inte ta med aktörer utifrån som
påverkas av organisationen. Detta ligger i linje med att inte
under arbetet ta upp problem som hör hemma i helt andra
rum än de som berör gruppen. De permanenta rummen tillsammans med möjligheten för gruppen att själv välja ut ytterligare rum gör att metoden kan användas för många olika
typer av organisationer inom civilsamhället på olika nivåer,
det vill säga av förbund, distrikt, region, lokalt etc.
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Vad är ett rum ?

Med ett rum menas en del av en organisations verksamhet
där människor möts, fysiskt eller virtuellt. Ett rum är alltså
en mötesplats inom organisationen, ibland med en konkret
uppgift (till exempel valberedning och årsmöte), ibland med
en mer informell funktion (till exempel sociala medier och
medlemsträffar). Eftersom perspektivet är internt inkluderas
inte i första hand platser där medlemmar på olika sätt möter
allmänheten eller andra utomstående aktörer. Om Civilsamhället används på ett bra sätt och bidrar till ett bra likabehandlingsarbete kommer dock även de externa platserna att
påverkas på sikt. Människor har en tendens att ta med sig de
attityder och värderingar de har inom en organisation även
när de representerar organisationen utåt.
Skulle det visa sig att något permanent rum inte är relevant i aktuell organisation kan gruppen stryka det eller ge
det ett nytt namn, men låt gruppen bestämma detta. Metoden ska avspegla er organisation så väl som möjligt. Dessa
permanenta rum finns på kartan:
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Vilka är fokusområdena ?

Lapparna ska fästas på kartan för att illustrera förekomst av
en viss typ av problem kopplat till visst fokusområde och en
viss diskrimineringsgrund (se sid. 38). Varje fokusområde har
en egen symbol.

Jargong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jargonger är interna språkbruk som ofta är svårbegripliga för
utomstående. Utomstående i organisationens fall blir alltså
alla nya medlemmar och eventuellt blivande medlemmar,
men också personer som av en eller annan anledning är exkluderade från ett sammanhang. Jargonger kan exempelvis
skapas i en förbundsstyrelse och blir då svårbegripliga för alla
som är exkluderade från detta sammanhang, alltså nästan
alla medlemmar.
Negativa jargonger kan vara nedsättande gentemot en individ eller grupp. Ofta kan negativa jargonger handla om skämt
kopplade till diskrimineringsgrunderna. Här är det viktigt att
vara uppmärksam på vad skämt handlar om, vilka skämt som
ses som roliga, hur snacket går, vad ”en får tåla”.

•
•
•
•
•

Huvudfråga till deltagarna:
I vilka rum eller verksamheter inom organisationen kan
det förekomma nedsättande eller negativ jargong som har
samband med etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön,
könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, ålder samt socioekonomisk status?

Styrelse
Valberedning
Årsmöte
Arbetsgrupper
Medlemsträffar (återkommande eller enstaka arrangemang för medlemmar)
• Sociala medier (tvåvägskommunikation mellan medlemmar, till exempel hemsida eller Facebook)
• Informella sammanhang (paus, mellantid, informella
möten, resor med mera)
En kreativ grupp kan säkert komma på fler rum men det
kan vara klokt att begränsa antalet och endast ta med de
riktigt viktiga eftersom fler rum ger ett mer omfattande arbete framöver med lapparna. Därför finns endast tre tomma
rum på kartan.
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Stödfrågor till processledaren:
Hur kan negativ jargong ta sig uttryck ? Kan det finnas
både uttalad och outtalad jargong ? Både medveten och
omedveten ? Finns det kroppsspråk som kan uppfattas som
nedsättande ? Påverkas människors jargong av om de befinner sig i grupp eller om de är ensamma ?
Rekrytering. . . . . . . . . . . . . . . . . 

I organisationer ställs vi ofta inför situationer där vi ska välja
medlemmar till olika poster inom organisationen, till exempel för att sitta i en styrelse, valberedning eller arbetsgrupp.
Vi väljer ofta också vilka som ska representera organisationen
utåt i olika sammanhang.
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Hur vi som organisation utför vår rekrytering kan kopplas
till vilka normer som finns inom organisationen. Maktaspekter
på rekrytering är också viktiga att fundera på.

Stödfrågor till processledaren:
Har organisationen traditioner som riktar sig till människor med en viss religion eller kultur och som därmed kan
verka exkluderande för människor med en annan religion
eller kultur ?
Har organisationen klädregler eller uppförandekoder ?
Var och hur utformas dessa ? Hur bestäms datum och tider
för möten av olika slag ? Vilka kulturtraditioner tas hänsyn
till när det beslutas om tid för möten ? Hur beslutas om mat
och boende i samband med exempelvis medlemsträffar och
årsmöten ? Vems behov anpassas mat och boende efter ? Kan
alla känna sig inbjudna till och delaktiga i organisationens
medlemsträffar ?

Huvudfråga till deltagarna:
I vilka rum eller verksamheter inom organisationen kan
det förekomma problem i samband med rekrytering när det
gäller etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, köns
identitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder samt socioekonomisk status och
privatliv ?
Stödfrågor till processledaren:
Vilka egenskaper värderas högt och anses passa för att
utföra en viss uppgift eller ha en viss roll i organisationen ?
Vilka typer av egenskaper premieras när vi väljer hur vi ska
synas utåt ? Värderas olika egenskaper beroende på var representationen ska ske ?
Var och hur utformas rekryterings- och nominerings
rutiner ? Hur ser processen fram till beslut ut, vilka får informellt stöd från andra i eller utanför organisationen ? Var
diskuteras allmänna rekryteringsfrågor ?
Regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I organisationer finns skrivna regler, såsom stadgar, riktlinjer
och policyer. Det finns också oskrivna regler som till exempel rutiner, sådant som ”sitter i väggarna”. Dessa beskrivs ofta
som ”så har vi alltid gjort”. Dessutom har organisationer ofta
traditioner, klädkoder och starka normer kring vad som ses
som gott uppförande. Här är det viktigt att uppmärksamma
om det finns skrivna eller oskrivna regler som gör det lättare
för en del att engagera sig i organisationen än för andra.

Tystnadskultur. . . . . . . . . . . . . . 



Tabun är sådant som vi medvetet eller omedvetet inte kommunicerar. Frågor som är tabu hamnar inte på dagordningen
och diskuteras ofta inte heller i informella sammanhang. Ofta
är det tankesätt som ”det här berör inte oss, det här behöver vi inte prata om i den här organisationen”, som skapar
en tystnadskultur. Tabun skapar en tystnadskultur där vissa
saker inte är okej att prata om inom organisationen. Ibland
bryter någon mot tystnadskulturen och tar upp en fråga,
som skapar en pinsam tystnad, ett ointresse eller en allmän
osäkerhet. Detta är tecken på att frågan är tabu.
Huvudfråga till deltagarna:
I vilka rum eller verksamheter inom organisationen kan
det finnas en tystnadskultur när det gäller socioekonomisk
status, sexuell läggning samt privatliv ?

Huvudfråga till deltagarna:
I vilka rum eller verksamheter inom organisationen kan
det finnas regler eller policyer, skrivna eller oskrivna, som riskerar att missgynna personer kopplat till etnisk tillhörighet,
könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning samt ålder ?

Stödfrågor till processledaren:
Hur pratar medlemmar i organisationen om sina livsstilsval ? Vilka sexuella läggningar är medlemmarna öppna
med ? Var och hur diskuteras frågor som rör fritid och familjeliv inom organisationen ? Vilka livsstilsval accepteras hos
förtroendevalda ? Var och hur finns det möjlighet att vara
öppen med sitt privatliv, sin sexuella läggning, sin socioekonomiska status ?
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Lokaler som möten, utbildningar och arrangemang hålls i kan
fungera som hinder för människor att delta. Här är det viktigt
att tänka att det är hindren i omgivningen som ska tas bort,
och inte att det är enskilda personer som ska anpassa eller
begränsa sig. Ett tillgängligt möte, ett möte utan hinder, är
ett möte som är öppet för alla och där ingen stängs ute. Det
är en viktig demokratisk fråga att möten är öppna för alla.

Stödfrågor till processledaren:
Kan alla medlemmar förstå, ta till sig och känna sig delaktiga i organisationens internkommunikation ? Var och hur
förmedlas organisationens budskap ? Vem är den tänkta mottagaren av kommunikationen ? Har organisationen information på olika språk ? Har organisationen en tillgänglig hemsida ?

Huvudfråga till deltagarna:
I vilka rum eller verksamheter inom organisationen kan
det finnas fysiska hinder som begränsar möjligheterna för
personer att delta och aktivt bidra, kopplat till funktionsnedsättning, könsidentitet eller könsuttryck ?
Stödfrågor till processledaren:
För vilka medlemmar är lokalerna som möten, utbildningar och arrangemang hålls i, anpassade ? Vilken funktionsförmåga förväntas medlemmarna ha ? Vilka utestängs
på grund av normer om funktionsförmåga ? Finns det andra
fysiska hinder för människor att delta ? Sätter miljön begränsande normer för människor där vi tvingas in i kategorier
av kön ?
Kan alla medlemmar känna sig bekväma med hur exempelvis toaletter och omklädningsrum kategoriserar människor?
Kommunikation. . . . . . . . . . . . 

Information och kommunikation kan vara exkluderande om
organisationen till exempel använder ett akademiskt språk,
eller enbart sprider information som seende medlemmar
kan ta till sig. Att förvänta sig att alla medlemmar talar, skriver och läser på svenska kan också vara exkluderande. En
effekt av bristande kommunikation kan vara en känsla av
utanförskap.
Huvudfråga till deltagarna:
I vilka rum eller verksamheter inom organisationen kan
det finnas informations- eller kommunikationshinder som
begränsar möjligheterna för personer, på grund av funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller socioekonomisk
status ?
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Hur går vi tillväga ?

Under minst fyra timmar tar processledaren gruppen genom
Civilsamhället steg för steg. Vissa steg sker i storgrupp, andra
i mindre grupper med 3–5 personer/grupp. Ett upplägg kan
se ut så här:

1.
Inledning och introduktion
till metoden Civilsamhället
(15 min)

Kortare presentationer av deltagare och processledare. Kartan projiceras upp på väggen och lokalen möbleras för några
mindre grupper. Material delas ut till respektive grupp, det
vill säga lappar samt en uppsättning anteckningsblad per
grupp. Processledaren förklarar metoden och arbetssättet
i korta ordalag.

2.
Kunskapspass (30–90 min)

Beroende på gruppens bakgrundskunskaper behövs eventuellt ett kunskapspass kring normer, makt och diskriminering.
Teorikunskap kan hämtas i kap. 4. Gruppen måste åtminstone ha grundläggande kunskap om vad de olika diskrimineringsgrunderna och problemsymbolerna innebär för att
kunna genomföra arbetet.

3.
Gör Civilsamhället till ”er
organisation” (10 + 10 min)

Storgruppen delas in i mindre grupper. De mindre grupperna diskuterar var för sig kartans permanenta rum och
funderar på hur de förhåller sig till organisationen och dess
verksamhet samt föreslår strykningar och tillägg. Den stora
gruppen återsamlas och enas sedan kring en konkret modell som fungerar för organisationen och dess verksamhet.
Processledaren ersätter eventuellt överflödiga rum med nya
namngivna rum på blanka lappar och lägger till ytterligare
rum om det är nödvändigt.
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4.
Kartlägg organisationen
(sammanlagt 60 min, ca 10
min för varje fokusområde)

5.
Gemensam analys (30 min)

6.
Åtgärder (30 min)
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Processledaren berättar om ett fokusområde i taget. Efter att
processledaren berättat om ett fokusområde diskuterar de
mindre grupperna i vilka rum det finns risk för diskriminering
och maktobalanser kopplat till de diskrimineringsgrunder
som nämnts tillsammans med det aktuella fokusområdet
(olika för respektive fokusområde). Det är helt okej i detta
läge för var och en av gruppdeltagarna att tycka till, även om
rum deltagaren själv inte hör hemma i. Gruppen måste inte
vara överens om varje utplacerad lapp, utan det räcker om
en gruppmedlem ser en uttalad risk i ett visst rum. Detta är
viktigt då gruppmedlemmarna kan ha helt olika erfarenheter av olika rum.
Varje grupp dokumenterar själva sitt arbete på anteckningsbladen och placerar ut maximalt fyra lappar för varje
diskrimineringsgrund på de rum där de anser risken vara
störst. Detta steg upprepas alltså för vart och ett av de sex
fokusområdena.

tänka ut lämpliga åtgärder för att förebygga den diskriminering som nu kartlagts. Varje grupp kan få i uppgift att koncentrera sig på ett eller två fokusområden, ett eller två rum
eller en eller två diskrimineringsgrunder. Mönster i kartläggningen kan få avgöra hur detta moment struktureras. Om
till exempel gruppen har kommit fram till att väldigt mycket
diskriminering förekommer hos valberedningen och att sexuell läggning är en extremt vanlig diskrimineringsgrund kan
fokus ligga på detta.

Nu är kartan mer eller mindre översållad med lappar, mer
i vissa rum än i andra. En bild av gruppens syn på var olika
typer av diskriminering och maktobalanser förekommer i
organisationen träder fram. En informell kartläggning har
gjorts. Processledaren håller i en längre diskussion om detta. Är de olika mindre grupperna överens på alla punkter ?
Finns tendenser att tro att diskriminering alltid är vanligare
förekommande någon annanstans än där en själv verkar. Är
vissa diskrimineringsgrunder eller fokusområden tydligare än
andra ? Vad beror detta på ? Titta också på vilka lappar som
inte använts. Var något fokusområde extra svårt att hantera ? Vad beror det på ? Har någon diskrimineringsgrund helt
glömts bort ? Det kan vara ett tydligt tecken på bristande
kunskap om just denna diskrimineringsgrund och att den
osynliggörs i organisationen.

Arbetet med Civilsamhället kan ta i princip hur lång tid som
helst. Hur mycket tid som bör läggas på varje steg beror på
hur mycket tid som finns tillgänglig men tiden inom parentes efter varje steg utgår ifrån att arbetet totalt får ta cirka
en halvdag, dvs. fyra timmar. Om gruppen kommer igång,
blir riktigt engagerad och arbetar på ett konstruktivt sätt
blir det många lappar i många olika rum och säkert många
bra diskussioner kring fokusområden och olika diskrimineringsgrunder och konkreta åtgärder. Det kan då vara nödvändigt att begränsa synfältet och ge de mindre grupperna
olika uppgifter så att helheten ändå blir ganska bred. På så vis
kan de mindre gruppernas arbete komplettera istället för att
överlappa varandra. Om tiden är knapp är detta förstås också
en god idé även om kvaliteten på kartläggningen sjunker. I
det sista momentet, nr 6, är det viktigt att inte förvänta sig
mängder av realistiska konkreta åtgärder på kort tid. Det är
då bättre att se arbetet som den inspirationsskälla och ögonöppnare det i första hand är tänkt att vara.
Dokumentation

För att gruppen inte ska lämnas med endast en bild av hur
vanligt förekommande diskriminering kan vara i organisationen är det lämpligt att processledaren som nästa steg och
som brygga till arbetet med likabehandlingsplanen (se sid.
80) ger varje mindre grupp i uppgift att under en kortare tid

Förutom den dokumentation som varje mindre grupp ska
sköta själva under kartläggningsdelen (nr 4) är det en klar
fördel om även storgruppsdiskussionerna dokumenteras.
Resonemangen kring organisationens rum (nr 3), analysen
av kartläggningen (nr 5) och de tänkta åtgärderna (nr 6) kan
vara mycket värdefulla att ha kvar. Alltså är det bra om processledaren själv, en ”assistent” till processledaren eller någon
från organisationen som är någorlunda insatt i ämnet kan
sköta detta. Det är viktigt att personen i fråga har förmåga att
bedöma vad som är viktigt i sammanhanget och vad som är
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sidospår. Ett tips är också att fota kartan med de utplacerade
lapparna. På så sätt kan ni vid senare tillfällen projicera upp
fotot på en vägg för att återkoppla till kartläggningen.
Resultat

Det viktigaste med metoden Civilsamhället är att få igång
tänkandet kring maktobalanser och diskriminering samt
öppna för diskussion om det faktum att detta kan förekomma på många platser i organisationen. Att våga se det och
lyfta fram det i ljuset är en grundförutsättning för ett lyckat
likabehandlingsarbete. Observera att förutom att vara en
slags informell kartläggning av var i organisationen representanter för denna ser att diskriminering kan förekomma, bör
tillämpningen av metoden även generera diskussioner kring
åtgärdsförslag baserade på de problem som identifierats i respektive rum. Det är viktigt att inte bara fokusera på problem
utan även på åtgärder av olika slag. Arbetet med Civilsamhället kan på ett konkret sätt ge ett bra underlag till arbetet
med att ta fram likabehandlingsplanen. Innan ni går vidare
till kap. 6 för att arbeta med likabehandlingsplanen, föreslår
vi att ni går till sid. 78 för att göra en nulägesanalys.

b. Metoden Spegeln
Den här övningen ska hjälpa er att diskutera vilka normer
som finns i just er organisation och hur de påverkar vem som
får makt och inflytande i organisationen.
Om övningen

Sambandet mellan makt och normer ser givetvis lite olika
ut i olika organisationer. I den här övningen får ni möjlighet
att fundera kring vilka normer som påverkar er organisation.
Hur gör normerna att vissa personer får mer inflytande, och
andra mindre ? Vem kan fritt berätta om sitt liv och sina åsikter ? Vilka måste tänka en extra gång innan de säger något,
och vilka förblir tysta ? Finns det normer som hindrar vissa
från att bli medlemmar ?
I övningen får ni en magisk spegel. I den kommer ni att se organisationen såsom den skulle ha sett ut om den funnits i en
parallell värld. Den andra världen är precis som vår, men den
är befolkad av andra personer som är påhittade karaktärer.
Genom att tillsammans skapa spegelbilden får ni verktyg att
prata om vilka normer som är viktiga i organisationen.

Fundera på …
Under övningen är det viktigt att
påpeka att personerna i spegelbilden är helt påhittade.
Att medvetet skapa bilden med verkliga personer i åtanke skapar
lätt en otrygg stämning.
Den här övningens utformning gör att
en lätt utgår ifrån att alla deltagare ser, kan läsa skriven text och
läser lika fort. Att ledaren läser högt är ett sätt att motverka detta.
Kan du tänka ut flera sätt ?
Detta är en ganska lång övning.
Kanske behövs en rast i mitten ?
Alla grupper har sina egna, interna normer. Fundera gärna över
hur de ser ut, och hur det påverkar vad som tas upp
till diskussion eller inte gör det.
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• ”Medlemskorten” med personbeskrivningar. Dessa
finns i bilaga 3.
• Ett bord
• En penna
• En tavla eller ett blädderblock
• Ett blädderblocksblad eller maskeringstejp
• En extern processledare. Om ni inte har någon extern
ska ni i gruppen tillsammans utse en eller två ledare
för övningen

Material

Tidsåtgång

Beräknat på tolv deltagare tar övningen ungefär 90–120 minuter. Momenten markerade med en asterisk (*) kan hoppas
över vid tidsbrist.
• Att synliggöra normer i organisationen
• Att fundera över normernas konsekvenser
• Att synliggöra att normer ofta är osynliga

Syfte

Steg 1: Inledning: skapa bilden
Persongalleri

Läs personbeskrivningarna från medlemskorten högt och
dela ut dem till deltagarna. Du hittar medlemskorten i bilagan. Förklara att det här är personer de kommer att ha med
sig genom hela övningen. Be deltagarna att tyst för sig själva
gå igenom sitt medlemskort och se sin person framför sig.
Ställ frågor som: Vad heter personen ? Hur bor hen ? Bor hen
tillsammans med andra ? Vilka i så fall ? Vad gör personen om
dagarna ? Har hen några fritidsintressen ? Blir hen lyssnad på ?
Vilka kläder gillar hen ? Gillar hen att läsa böcker ? Se på tv ?
Vilka böcker eller tv-program gillar hen i så fall ? Ställ gärna
andra frågor också.

Tips ! Är deltagarna fler än tolv ? Gör flera kopior
av medlemskorten, så att alla får varsin person. Är
deltagarna färre än tolv ? I så fall kan steg tre och fyra
göras i flera omgångar, så att alla tolv personbeskrivningar kommer med. Då tar övningen längre tid.
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Fundera över sambandet mellan normer och makt. Den som
befinner sig nära normen har ofta lättare att göra sin världsbild och sina frågor gällande, än den som befinner sig långt
från normen. För kunskap om normer och makt, se kap. 4. Inled genom att diskutera vilka som är normpersoner i Sverige
idag. Du som blivit utsedd till ledare fångar upp gruppens
tankar och skriver upp dem på tavlan. Förlag på lista är ljus
hy, människor med heterosexuell läggning, utan funktionsnedsättning, män, medelålders, cis-personer, etcetera.
(Syfte: Etablera grundläggande förståelse för sambandet
mellan makt och normer.)

över vad det vanligaste svaret skulle vara om en frågade 1000
medlemmar vad de trodde.

Du som leder övningen ber de andra att sätta sig två och två
för att börja fundera över vad makt innebär i er organisation.
Det finns både formell och informell makt. Hur märks det
att någon har informell makt ? Vad får den med formell makt
bestämma ? Läs mer om makt i kap. 4.
(Syfte: Skapa diskussion om hur maktrelationer tar sig i uttryck i organisationen. Introducera tanken på formell och informell makt.)

Spegelns ram

Lägg ut blädderblocksbladet eller tejpa en rektangel på ett
bord. Detta är spegelns ram. Inuti ska ni snart skapa bilden av
er organisation såsom den skulle ha sett ut i ett parallellt universum, där normerna och maktfördelningen är precis som i
vårt universum fast med personerna på medlemskorten.

Komponera bilden

Du som leder övningen ber deltagarna placera ut sitt medlemskort i maktrektangeln, utifrån deras föreställning om vilka som skulle kunna vara medlemmar, och vilka som i så fall
har mycket eller lite makt i organisationen. Ena kortsidan av
ramen är ”upp”, och där hamnar personer med mycket makt.
Ju mindre makt i organisationen, desto längre ”ner” hamnar
personerna. De personer som inte finns eller syns i organisationen hamnar helt utanför ramen. Gör detta helt tysta och
under tidspress. Det kommer finnas tid att diskutera, och
göra om bilden senare. Detta är bara en första skiss.
Är det svårt att själv ta ställning till hur mycket makt en
tror att olika medlemmar har ? Ett knep kan vara att fundera
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Steg 2: Analysera bilden
Beskriv !

Gå igenom makthierarkin uppifrån och ned. Låt deltagarna
berätta om ”sina” personer i tur och ordning. Vem är personen ? Vad heter hen ? Varför placerade deltagaren hen på just
den platsen ? Om personen är medlem, vilken roll har hen i
organisationen ? Tycker deltagaren att medlemmen borde
befinna sig någon annan plats i relation till de andra korten ?
Kom ihåg att alla personerna är påhittade.

Skapa en gemensam bild

Släpp därefter in resten av gruppen. Skapa bilden av organisationen gemensamt. Var i hierarkin ska personen finnas ?
Varför ? Ta med både formell och informell makt. Hur märks
personens maktposition ?

Vilka fattas ?

Fattas några typer av medlemmar i bilden ? Har ni till exempel
bara tagit med styrelsemedlemmar och anställda, men inga
medlemmar ? Lägg gärna till personer med sådana roller i så
fall, så att bilden av organisationen blir fullständig. Nu har
ni en bild av organisationen i den parallella världen. Innan
ni går vidare till nästa steg ska ni även fundera över organisationens tillgänglighet. Vilka hamnade helt utanför bilden
av organisationen ? Vilka personer finns inte med ? Hur kan
organisationen förändras för att hinder för olika personer att
bli medlemmar kan tas bort ? Finns det regler i er organisation
som gör att vissa inte kan vara med och i så fall- vill ni behålla
några av dessa regler ? Du som leder övningen samlar de olika
förslagen som kommer upp i en lista.

Hur föreställde vi oss medlemmarna ?

Personbeskrivningarna på medlemskorten är ofullständiga,
och deltagarna fick själva föreställa sig medlemmarna. Ofta
tänker en sig att ”personer” är ”normpersoner” om inget annat uttryckligen sägs eller signaleras på andra sätt. Detta beror på att normen är osynlig, det är något som bara är.
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Låt deltagarna fundera själva

Vilka egenskaper var utskrivna på ditt medlemskort ? Vilka
osynliga normer läste du in i din person utifrån diskrimineringsgrunderna: kön, sexuell läggning, etnicitet, religion,
funktionalitet, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, privatliv
och socioekonomisk status.

(Syfte: Visa att normer ofta är osynliga. Att det ofta antas att
personer är normpersoner om inget annat sägs. Att väcka tanken
om att medlemmar kanske inte är normpersoner i den utsträckning en tror . Konsekvenser av att ”vara i garderoben” och av att
”vara ute”. Reflektera över skillnaden mellan att kunna stanna i
”garderoben” och att bli ”outad” direkt)

Diskutera tillsammans i
helgrupp

Vilken ålder tänkte vi att personen på medlemskortet hade
när den inte var utskriven ? Vilken sexuell läggning tillskrevs
de flesta medlemmarna ? Om personens etnicitet eller hudfärg inte var utskriven, tänkte vi oss att den hade annan
hudfärg än vit ? Tänkte vi oss att medlemmarna hade några funktionsnedsättningar ? Fick personer som inte uttalat
var religiösa en religion, vilken i så fall ? Var de flesta cispersoner ? Vilken klassbakgrund hade de flesta ? Hur gamla
var de ? Finns det mönster i vilka personer som vi inte tänkte
oss var medlemmar ?

Experimentera !

Titta på några av personerna i bilden igen. Vad hade hänt
med deras positioner om de hade varit, eller inte hade varit
normpersoner på ett annat sätt än ni tidigare tänkt ?
Välj ut ett medlemskort med mycket makt och fråga
gruppen vilka maktprivilegier utifrån diskrimineringsgrunderna som den tillskrivits. Därefter frågar du gruppen vad
som hade hänt med personens maktposition om hen exempelvis hade haft annan sexuell läggning, funktionalitet,
religion, klasstillhörighet än den tillskrivna.

Diskutera

• Vilka risker kan finnas med att utgå ifrån att personer
är normpersoner ?
• Är det skillnad mellan att ha ”synliga” nackdelar och
fördelar av normen, och att ha sådana som inte syns
direkt ?
• Kan olika positioner göra att en får olika konsekvenser
av att berätta om sitt liv ?
• Vilka berättelser ger status och makt ? Hur påverkar det
personers makt om de inte kan berätta om sig själva
och sina liv ?
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Bildens mönster

Fundera nu över vilka mönster ni kan se i bilden. Vad har personerna i den allra översta delen av organisationen gemensamt ? I den övre hälften ? I den understa tredjedelen ? Fokusera här på klass, hudfärg, etnisk tillhörighet, sexuell läggning,
könsidentitet, religion och liknande. Titta gärna på listan över
normpersoner, och på beskrivningen av formell och informell
makt som ni tidigare gjort.
(Syfte: Undersöka hur samhälleliga maktstrukturer hänger
ihop med maktstrukturer i organisationen.)

Vem är normperson i
organisationen ?

Du som leder övningen ska nu gå tillbaka till den absolut
översta delen av bilden. Fråga återigen vad personerna som
hamnat högst i maktskalan har gemensamt och skriv upp det
på tavlan eller på ett papper. Nu har ni samlat vad de med
mycket makt inom organisationen har gemensamt. Detta
utgör tillsammans en bild hur organisationens normperson
ser ut.
Håller alla med om bilden ? Det är självklart möjligt att
organisationen inte innehåller en verklig person som uppfyller alla normer. Många gånger kan normer vara så självklara
att vi inte tänker på dem. Lägg gärna till normer som inte
kommit upp tidigare.
Finns det något samband mellan vilka som är normpersoner, och vilka som har lite makt, respektive vilka som helt
hamnade utanför organisationen ?
Steg 3: Och nu då ?

Avslutning: nya mål

Nu har ni förhoppningsvis fått syn på hur normer och makt
hänger samman i er organisation. Att bli medveten är ett bra
första steg. Men hur går ni vidare ?
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Diskutera två och två

Konkretisera i helgrupp

Finns det normer som behöver förändras ? Hur ska det gå till ?
Hur ska vi skapa en organisation som inte ger olika förutsättningar för olika individer ?
Förhoppningsvis har en del idéer till förändring kommit upp
under arbetet med metoden. Ta en stund och skriv ner alla
idéer ni har. Försök vara konkreta. Det kan handla om studie
cirklar, öppet-husdagar eller något annat. Sätt upp mål för
organisationen ! Vad kan vara genomfört inom en månad ?
Inom ett år ? Inom tre år ? Ta med er dessa tankar till arbetet
med likabehandlingsplanen, i kap 6.

c. Nulägesanalys
När ni har gjort er kartläggning, antingen genom att använda
er av metoden Civilsamhället, eller Spegeln, är det bra att gå
vidare till att göra en nulägesanalys.
Nulägesanalysen ser bortom de problem som upptäckts och
försöker identifiera deras orsaker.
Om ett resultat av kartläggningen blev att alla som deltog på årsmötet förra året inte kunde delta på lika villkor, är
det viktigt att förstå vad som ligger bakom det. För att förstå
detta kan ni använda er av problemträd.
På nästa sida följer ett exempel på hur ni kan använda
er av problemträdet.
Det viktiga här är att ni hela tiden har med er vision
när ni ritar upp problemträdet. Att sträva mot visionen bör
vara er främsta prioritering i arbetet med att analysera och
omskapa makt.
I arbetet med problemträd är det sannolikt att ni hittar
många olika problemområden. Då är det viktigt att ni prioriterar vad som är viktigast just nu så att ni kan förhålla er till
de resurser som finns. Som stöd i er prioritering, fundera över
vilka underliggande orsaker till problemen som återkommer
på flera håll. Dessa är antagligen roten till många av organisationens problem gällande normer, makt och diskriminering.
Efter att ni har gjort problemträden rekommenderar vi
att ni går vidare till kap. 6, Likabehandlingsplan.
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Problemträdet
vision:
”I det civila samhället ska
ingen medlem eller anställd bli diskriminerad.
Det civila samhället ska vara öppet för alla människor, oavsett
funktionalitet, ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck,
sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet, privatliv
eller socioekonomisk status.
I det civila samhället ska människor ha lika möjligheter till makt och inflytande,
oavsett de ovan angivna diskrimineringsgrunderna och bakgrundsegenskaperna.
Civilsamhället ska vara en tydlig kraft för att förändra
orättvisa normer och maktstrukturer”

Problem

Alla på årsmötet kan inte delta på lika villkor

Orsak till problem

Endast personer med full hörfunktionalitet
kan höra debatterna

Det finns ingen hörslinga

Frågan om behov ställs inte i anmälan

Årsmötesarrangörerna har utgått från att alla hör
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6. Att omskapa makt i organisationen (a. Likabehandlingsplan)
En likabehandlingsplan är ett redskap i arbetet för lika
villkor, inte ett mål i sig. Under arbetet med att utarbeta planen ges tillfällen att tillsammans gå igenom organisationen i
nuläget, definiera vilken problematik som finns i just er organisation samt sätta upp mål och utforma åtgärder.

Process för
likabehandlingsplan

a. Likabehandlingsplan
Det här kapitlet handlar om hur ni som organisation kan
arbeta för att ta fram en likabehandlingsplan. Arbetet med
likabehandlingsplanen bör, precis som kartläggningen, involvera människor från olika delar av organisationen och med
olika erfarenhet av denna.
Kapitlet ska fungera som ett stöd för er i processen med
att ta fram likabehandlingsplanen och det kommer också
att ta upp ett antal kriterier för framgång (succékriterier),
samt några av de fallgropar som finns för ett lyckat lika
behandlingsarbete. När ni tar fram likabehandlingsplanen
är det viktigt att ni involverar personer med olika erfaren
heter och kunskapsområden, som kommer från olika delar
av organisationen. Det är också viktigt att de som är med och
tar fram planen har makt att genomföra de förändringar som
ni kommer fram till att ni behöver göra.
Det är viktigt att ni som tar fram likabehandlingsplanen
har kunskap om normer, makt och diskriminering. Denna
kunskap behövs för att veta var insatser behöver riktas och
var riskområden finns. Att ha ett norm- och maktfokus gör
det också möjligt för er att arbeta med grunden till problemen istället för hur de tar sig uttryck.
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Vision

Kartläggning/
nulägesanalys

Uppföljning och
utvärdering

Tydliga mål och
konkreta årgärder

När ni börjar arbeta med detta kapitel har ni antagligen redan tagit fram en vision för er organisation och gjort
en kartläggning och nulägesanalys. Om inte, se kap. 2. b. för
vision, samt kap. 5. a. och 5. b. för kartläggning och 5. c. för
nulägesanalys. Detta kapitel tar vid där nulägesanalysen slutade, och vi kommer att fokusera på hur ni kan ta fram tydliga mål och konkreta åtgärder, hur arbetet med uppföljning
och utvärdering kan se ut, samt hur ni kan arbeta med att
ta fram en ny plan.
Utgå från det problemträd som ni gjorde i nuläges
analysen. För att ta fram tydliga mål vänder ni på problemträdet, se nästa sida:
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Problemträd

6. Att omskapa makt i organisationen (a. Likabehandlingsplan)
Målträd

vision:
”I det civila samhället ska
ingen medlem eller anställd bli diskriminerad.
Det civila samhället ska vara öppet för alla människor, oavsett
funktionalitet, ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck,
sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet, privatliv
eller socioekonomisk status.

vision:
”I det civila samhället ska
ingen medlem eller anställd bli diskriminerad.
Det civila samhället ska vara öppet för alla människor, oavsett
funktionalitet, ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck,
sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet, privatliv
eller socioekonomisk status.

I det civila samhället ska människor ha lika möjligheter till makt och inflytande,
oavsett de ovan angivna diskrimineringsgrunderna och bakgrundsegenskaperna.
Civilsamhället ska vara en tydlig kraft för att förändra
orättvisa normer och maktstrukturer”

I det civila samhället ska människor ha lika möjligheter till makt och inflytande,
oavsett de ovan angivna diskrimineringsgrunderna och bakgrundsegenskaperna.
Civilsamhället ska vara en tydlig kraft för att förändra
orättvisa normer och maktstrukturer”

Problem

Alla på årsmötet kan inte delta på lika villkor

Mål

Alla på årsmötet kan delta på lika villkor

Orsak till problem

Endast personer med full hörfunktionalitet
kan höra debatterna

Åtgärder för att nå mål

Alla som deltar på årsmötet kan
höra debatterna

Det finns ingen hörslinga

Det finns hörslinga

Frågan om behov ställs inte i anmälan

Frågan om behov ställs i anmälan

Årsmötesarrangörerna har utgått från att alla hör

Årsmötesarrangörerna utgår inte ifrån att
alla har full hörfunktionalitet

Att använda sig av problemträd och målträd i arbetet med
likabehandlingsplanen är inspirerat av LFA-metoden. LFA
betyder Logical Framework Approach och är en målstyrd
projektplaneringsmetod.
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I utformningen av målträdet är det viktigt att ni anknyter till
den vision ni strävar mot.
Målen kan både vara kortsiktiga och långsiktiga, men de
ska vara konkreta och lätta för alla att förstå. Då det ofta uppkommer många problem i en nulägesanalys, är det viktigt att
ni prioriterar vilka problem ni vill satsa på att förändra och
därmed vilka mål ni väljer att arbeta mot. Att lyckas uppnå
ett antal mål är viktigare än att sätta upp så många mål så
att arbetet känns övermäktigt.
Konkreta åtgärder

6. Att omskapa makt i organisationen (a. Likabehandlingsplan)
Uppföljning och utvärdering

Redan när mål och åtgärder formuleras bör ni tänka på hur
åtgärderna ska följas upp.
Metoder för uppföljning och utvärdering kan exempelvis vara enkäter, intervjuer, självvärdering eller att ta in en
extern utvärderare.
• Har åtgärderna utförts ? Om inte, varför ? Har planen
varit förankrad hos alla och i synnerhet hos dem som
haft ansvar för att utföra åtgärderna ?
• Har vi nått våra mål ? Om inte, varför ? Var målen för
högt satta eller var åtgärderna felaktiga eller otillräckliga ? Om vi nådde målen, berodde det på åtgärderna
eller på något annat ?
• Vad kostade åtgärderna ? Finns det alternativ som leder till samma mål men som är mindre kostsamma ?
Hur använder vi de här erfarenheterna i nästa handlingsplan ?
• Har åtgärderna gett positiv effekt ?

Frågor som kan ställas i
uppföljningen och
utvärderingen

Utifrån målträdet arbetar ni med att ta fram en åtgärdslista.
Nedan finns ett förslag på hur en sådan skulle kunna se ut för
målet att alla på årsmötet ska kunna delta på lika villkor.

Åtgärd

Tidsgräns

Ansvarig

Organisationen ber medlemmar ange behov för årsmötet
i anmälan

1 mars när anmälningshandlingar skickas ut

Verksamhetsledaren

Organisationen gör en checklista för vilka åtgärder som
behöver göras för olika behov
som anmäls för årsmötet

Mars månad

Årsmötesarrangören

Organisationen genomför de
åtgärder som checklistan tar
upp kopplat till deltagarnas
behov för årsmötet

7 juni, på årsmötet

Årsmötesarrangören

En annan form av uppföljning och utvärdering är att göra en
ny kartläggning och nulägesanalys. Denna kan sedan jämföras den med den kartläggning och nulägesanalys som gjordes
innan ni tog fram likabehandlingsplanen.
Det är viktigt att vara medveten om att förändringsarbete tar tid. Därför är det nödvändigt att göra om lika
behandlingsplanen, att sätta upp nya mål och konkreta åtgärder efter hand.
Likabehandlingsplanens olika nivåer
Främjande och förebyggande
arbete

Det är viktigt att åtgärderna för hur målen ska nås är tidsbestämda, samt att det finns en eller flera ansvariga personer
som också är involverade i processen med att ta fram likabehandlingsplanen. Det är också viktigt att ni tydligt visar
vilket mål de olika åtgärderna är knutna till så att syftet med
åtgärden framstår klart.
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Att skaffa sig kunskaper om hur normer och makt fungerar,
om diskrimineringsgrunderna och vad som utgör kränkande
behandling är ett första steg i att främja lika rättigheter och
möjligheter. Det främjande arbetet handlar om att hitta och
stärka positiva förutsättningar för att alla i organisationen ska
ha lika rättigheter och möjligheter och att främja att människor inte tvingas in i rådande normer. Det kan till exempel
handla om att skaffa sig kunskap om normkritisk pedagogik
eller om hur organisationer kan förmedla normer kring till exempel kön eller religion.
85

6. Att omskapa makt i organisationen (a. Likabehandlingsplan)
Det förebyggande arbetet handlar om att minimera risken för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det kan till exempel handla om att ta upp diskussionen kring vad ord som ”hora” eller ”jävla bög” signalerar för
normer och hur användningen av dessa ord kan räknas som
trakasserier. Det innebär också att se till att lokalerna är tillgängliga för människor med alla funktionaliteter.
Akuta åtgärder

Områden att se över i
likabehandlingsplanen

Akuta åtgärder bör vidtas så snart organisationen får veta att
någon form av diskriminering kan ha inträffat, alltså när det
förebyggande arbetet misslyckats med att förhindra detta.
Likabehandlingsplanen ska innehålla en tydlig rutin för att
hantera sådana händelser. Det är viktigt att alla i organisationen vet hur de ska gå tillväga och vem de ska kontakta om
diskriminering har skett. Det är också viktigt att ni som organisation informerar om hur ni ska gå tillväga för att hantera
det inträffade. Den person som lyft problemet ska känna att
organisationen gjort det som rimligen kan förväntas för att
komma till rätta med det. Det kan handla om allt från att
den som diskriminerats får en ursäkt till att den som diskriminerat fråntas ett förtroendeuppdrag .
Likabehandlingsplanen bör omfatta de områden som lyfts
under arbetet med kartläggning och nulägesanalys gällande
organisationens interna verksamhet. Den kan även ta upp
områden som påverkar organisationens ansikte utåt och därmed hur omvärlden ser på organisationen. Om metoden
Civilsamhället använts kan resultatet av det arbetet komma
väl till pass här. Där lyfts några områden (eller typer av problem) fram som ges särskild uppmärksamhet. Dessa områden förklaras på sid. 63. I likabehandlingsplanen är dessa områden åter aktuella men här kan ni vidga planen till att även
omfatta sådant om har med anställda att göra.
Likabehandlingsplanen bör innehålla åtgärder, små och
stora, kort- och långsiktiga, inom så många som möjligt av
dessa områden och de bör handla om så många som möjligt av diskrimineringsgrunderna. Samtidigt bör förstås inte
mängden åtgärder vara orimligt stor. Det är bättre med en
mindre men realistisk plan, än en storslagen och orealistisk.
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Fallgropar

Det finns många hinder längs vägen mot de mål en organisation satt upp för sitt likabehandlingsarbete. Dessa hinder
är dock fullt möjliga att övervinna om en tänker efter före.
Några viktiga hinder följer här:

Ord utan handling

Om inte planen är väl genomtänkt, realistisk och förankrad
i organisationen riskerar den att bli en pappersprodukt, en
hyllvärmare som kommer att ge eventuella motståndare vatten på sin kvarn eftersom inget händer och tid läggs ner ”helt
i onödan”. Därför är det viktigt att se till att planerade åtgärder ligger på en genomförbar nivå.

Att ge upp inför motstånd

Det är svårt med förändring och det genererar alltid motstånd. Att till exempel arbeta aktivt för att hittills osynliga
grupper av människor inom organisationen ska bli synliggjorda och få makt att påverka, provocerar ofta dem som
redan har denna makt.
Det är lätt gjort att glömma att organisationen förenas
av gemensamma syften och mål, att alla därför tillhör samma
”vi” och att allas bidrag bör välkomnas. Istället faller många
in i tankar kring ”vi” och ”dom”, vilket kan lägga krokben för
likabehandlingsarbetet. Motstånd i någon form hör alltså till
vilket gör att målmedvetenhet och uthållighet krävs.

Att inte stå upp för arbetet

Allt förändringsarbete kräver övertygelse och kunskap, tålamod och envishet. Så även likabehandlingsarbete. Att stå
upp för idéer och tankar som ibland är impopulära, kräver
att ni vet vad ni gör och varför ni gör det. Det duger inte att
sväva på målet när det hettar till utan just då är det extra
viktigt att hålla fast vid det som beslutats, att försvara allas
lika värde och rätt att ta plats i organisationen.

Brist på resurser och mandat

Det är tämligen meningslöst att tillsätta en speciell person
eller grupp som ska ha ansvar för likabehandlingsarbetet, om
den inte ges nödvändiga resurser i form av tid och pengar,
samt det mandat som behövs för att utföra arbetet. Förutsättningar måste finnas för att på allvar planera och genomföra nödvändiga förändringar. Annars blir det bara ett spel
för gallerierna, ett sätt att döva ett dåligt samvete men i själva
verket ett arbete som bara sker på låtsas.
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Sidovagn

Även om resurser och mandat finns måste arbetet integreras i den dagliga verksamheten, inte bedrivas bara som ett
sidoprojekt under en begränsad tid. Risken är annars stor att
projektet och därmed arbetet blir en sidovagn som enkelt
kan kopplas loss om engagemanget tryter. Påverkan på den
dagliga verksamheten blir då minimal.

Succékriterier

Ett bra likabehandlingsarbete åstadkommer verkliga förändringar på både kort och lång sikt. Arbetet ska så småningom genomsyra hela organisationen och dess verksamhet och bli en naturlig del av sättet att tänka och därmed
agera. För detta krävs ett långsiktigt, strategiskt, medvetet
arbete som består av mindre, stegvisa förändringar som
alla bidrar till att de långsiktiga målen förverkligas. Det
innebär oftast att följande måste vara uppfyllt:

En drivande ledning som
prioriterar arbetet

Ledningen måste vara engagerad i arbetet, stödja och tro på
det. Gräsrötter och eldsjälar kan göra en del, men utan ledningens aktiva stöd måste de alltid arbeta i motvind, och det
blir svårt att åstadkomma någon varaktig förändring.

Inkludera och involvera alla i
arbetet

Delaktighet är ett nyckelord. Ju fler som förstår att arbetet
är en angelägenhet för hela organisationen och ju fler som
aktivt deltar i arbetet, desto bättre.

Kompetensutveckling

Grundläggande kunskap om och förståelse för varför detta
arbete är viktigt för organisationen som helhet, är en förutsättning för framsteg. Ingen ska vara okunnig om vad likabehandlingsarbete syftar till och på vilket sätt det kommer att
positivt påverka organisationens möjligheter att nå sina mål.
Detta kräver kompetensutveckling på bred front.

Arbeta med nyckelpersoner,
inte (enbart) med eldsjälar

Det är förstås bra med entusiaster som tar sig an delar av likabehandlingsarbetet med liv och lust, men ännu bättre är det
om de personer som sitter på nyckelposter i organisationen
tydligt tar ställning. Det underlättar också för eldsjälarna och
försvårar för motståndarna.

89

6. Att omskapa makt i organisationen (a. Likabehandlingsplan)
Öppenhet

Gemensamma, realistiska mål
och en greppbar vision

En öppen atmosfär inom organisationen (eller åtminstone
under likabehandlingsarbetet) är nödvändig. Utan en öppen
atmosfär kommer ingen att upptäcka problem som behöver
åtgärdas. Istället blir slutsatsen kanske att just i den här organisationen förekommer faktiskt ingen diskriminering. Därför
behövs heller inget likabehandlingsarbete.
Det är viktigt att det syns att något faktiskt händer och att
det som händer har en tydlig koppling till uppsatta mål och
visioner. Om målen är för komplicerade och otydliga spelar
en motståndarna i händerna genom att arbetet ser ut att
stå och stampa.

Struktur för samverkan och
uppföljning

Det måste finnas en uttänkt struktur för hur olika delar av
organisationen ska samverka för att nå uppsatta mål och
för hur målen ska följas upp. God intern kommunikation är
nödvändig för detta.

Att göra något hellre än inget

Även en tusenmilafärd börjar med ett första steg. Det finns
en risk för att arbetet känns övermäktigt och att de möjliga
åtgärderna blir för många och för stora. Då är det bättre att
välja ut några av dessa och spara resten till senare och inte
ge upp inför allt som bör göras. Återigen, var realistisk utan
att vara pessimistisk.

Fundera på …
Vilka är nyckelpersoner
i er organisation ?
Hur når ni ut till
alla med information om ert
likabehandlingsarbete ?

Alla dessa kriterier hänger förstås samman. Om ett är uppfyllt skapar det goda förutsättningar för ett annat. Rätt åtgärd påverkar alltså flera delar av arbetet, t ex kan kompetensutveckling av nyckelpersoner göra att dessa på ett bättre
sätt kan motivera och involvera andra. Detta kan i sin tur
innebära att kommunikationen inom organisationen förbättras, vilket ökar möjligheterna att nå målen för likabehandlingsarbetet.

Vilka forum finns
för att göra så många som
möjligt delaktiga i
arbetet ?
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7. Att omskapa
makt i rummen
I den här delen kommer ni att få hjälp med att omskapa makt
i er organisation. De rum i kartläggningsmetoden Civilsamhället (kap. 5. a.) som vi menar fyller en särskilt viktig funktion för att arbeta med maktstrukturer och normer, har fått
egna kapitel. Kapitlen i den här delen riktar sig till styrelsen,
valberedningen samt arrangörer och ansvariga för organisationens medlemsmöten och årsmöte.

a. Styrelsen
En styrelse har en viktig roll i att leda, utveckla, samordna
och ansvara för en organisations verksamhet. Styrelsen är
ofta organisationens ansikte utåt och har därmed ett stort
ansvar för vilka normer som signaleras. Dessutom har styrelsen en stark maktposition som beslutande organ mellan
årsmötena. I det här kapitlet får ni som styrelse verktyg för
att arbeta med era interna maktstrukturer.
Dessutom får ni kunskap om hur styrelsen kan fatta beslut utifrån ett normkritiskt perspektiv. Till slut får ni verktyg
för att integrera makt och normperspektiv i organisationens
verksamhet.
Styrelsemedlemmar byts ofta ut med jämna mellanrum,
vilket innebär att arbetet med att höja kunskapen kring normer och makt måste vara ständigt pågående. Arbetet är inget
som styrelsen kan anse sig ha avklarat efter en period, oavsett hur mycket resurser som lagts på det. Tvärtom måste
makt- och normtänkandet genomsyra hela styrelsens arbete
och vara ständigt pågående. Förutom detta kapitel, som är
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skräddarsytt för styrelsen, tipsar vi om kapitlet ”Vi som maktgrupp” där ni kan få ännu fler verktyg för att arbeta med normer och makt i er styrelse.
För att omskapa makt krävs att makt synliggörs. Därför
kommer även denna del att fokusera på styrelsens synlig
görande, diskussion och analys av maktstrukturer och normer. Vi tror att ni själva är bäst lämpade att hitta åtgärder
för hur maktstrukturer och normer kan omskapas och vi vill
därför ge er verktyg, men inga pekpinnar för att göra detta.
Att synliggöra interna
maktstrukturer under
styrelsemöten

Kom ihåg !

Makt finns i alla grupper och kan aldrig utplånas. Däremot
kan makt synliggöras, analyseras och förändras. För att förändring ska ske krävs en vilja till självkritik. I grupper som
jobbar ihop, skapas roller tidigt i grupprocessen. Dessa roller
och de maktstrukturer som rollerna medför, kan vara svåra
att se för personer som själva tillhör gruppen.
Genom att ni som styrelse visar er vilja till självkritik kan
ni skapa en ifrågasättande och konstruktivt kritiserande organisationskultur.

Tips ! Maktspioner
Bjud in personer som inte tillhör styrelsen för att titta
på vilka maktsystem som dominerar i styrelsearbetet.
Låt maktspionerna läsa kapitel 4. a. om makt och
normer för att sedan själva bestämma vilka aspekter de
ska titta på. Efter mötet får maktspionerna berätta vad
de har kommit fram till och styrelsen diskuterar detta.
Ett annat tips är att skapa funktioner i organisationen som kritiskt granskar styrelsens beslut,
utlåtanden, propositioner med mera ur ett normkritiskt perspektiv.
övning: Maktkompis

Insikten att vi befinner oss i en privilegierad position kan
ge upphov till känslor av skuld. När människor känner sig
skuldbelagda är det lätt att de blockerar och skjuter ifrån sig
ansvaret. När organisationen verkar för att synliggöra privilegier och maktobalanser är det inte för att skuldbelägga
individer eller grupper. Det handlar om att uppmärksamma
strukturella problem som genererar orättvis fördelning av
makt och skapar olika stort handlingsutrymme för individer
inom organisationen.

1. Varje gång din maktkompis befäster en norm eller använder en maktstrategi, peta hen på axeln.
2. Efter mötet sätter ni er tillsammans med er maktkompis och gör gemensamt en lista över vad ni gjort
bra och vad ni gjort mindre bra när det gäller att
utmana makt och normer under mötet. Det kan till
exempel vara under en viss punkt på dagordningen,
under lunchen eller en viss situation. På listan skriver
ni saker som ni gjort bra (+) och som ni gjort dåligt
(–). Saker som inte går att placera som bra eller dåligt blir intressant (i). Diskutera därefter listorna och
fokusera på lösningar.
Informell makt
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I början av styrelsemötet delar ni in er i par om två (eller tre
om ni är ett udda nummer styrelseledamöter). Nu är varje
par maktkompisar som har som uppgift att medvetandegöra varandra om hur ni befäster normer eller använder er av
maktstrategier (som exempelvis härskar och främjartekniker,
se sid. 28). Gör så här:

Som styrelse har ni en formell makt som ni blivit tilldelade av
era medlemmar. Dessutom finns det inom er grupp en hel del
informell makt, som är svårare att både se och styra än den
formella makten. För att få syn på den informella makten kan
ni göra en karta över vilka som kontaktar vilka.
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övning: Kontaktkarta för
informell makt
1.

Ni som styrelsemedlemmar dokumenterar vilka som kontaktar er och vilka ni själva kontaktar både inom och utanför
styrelsen. Mät under till exempel en vecka.

2.

Sammanställ resultatet. Dela upp kontakterna efter kön,
ålder, var i landet kontakterna befinner sig och annat som
ni själva anser är relevant. Kanske vill ni också dela upp efter tjänstemän, medlemmar och förtroendevalda ? Dela
också upp dem efter kontakter som har att göra med era
ansvarsområden som styrelsemedlemmar, och kontakter
som inte har det.

3.

Presentera era resultat för varandra i styrelsen.

4.

Gör en analys av vem som kontaktar vem

5.

Diskutera resultaten och ställ följande frågor:
• vad beror det på att de informella kontakterna sker
mellan vissa ?
• hur påverkar det maktbalansen i er organisation när
vissa medlemmar har informella kontaktvägar in i styrelsen medan andra inte har det ?
• hur påverkar det maktbalansen i styrelsen när vissa
styrelsemedlemmar har mer kontakt med varandra
än andra ?

6.
Mål

Bestäm hur ni går vidare !
Att synliggöra hur den informella makten gestaltar sig mellan styrelsemedlemmar, samt mellan styrelsemedlemmar
och andra medlemmar, i syfte att analysera vad det har för
betydelse för maktstrukturer.
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Styrelsens beslutsfattande
och dess påverkan på normer
och makt i organisationen

Ofta tänker vi inte på att ett beslut kan få olika konsekvenser
för olika grupper, därför måste vi aktivt analysera vilka effekter ett beslut kan få för att undvika att omedvetet gynna en
grupp och missgynna en annan.
Den här checklistan kan fungera som ett stöd till detta.
Det är viktigt att göra konsekvensanalysen så tidigt som möjligt i beslutsprocessen, så att det som kommer fram i den får
möjlighet att påverka beslutet. Vi rekommenderar att alla
som skriver beslutsunderlag har med sig checklistan i sitt
arbete och att ni som styrelse går igenom de olika punkterna
under diskussionen innan beslut fattas.
• Vilka grupper påverkas av beslutet ? Direkt och indirekt ? Har ni lyssnat på åsikter från de som påverkas
av beslutet ?
• Bidrar beslutet till er vision ? (för information om att
ta fram en vision, se sid. 13).
• Får beslutet diskriminerande eller exkluderande konsekvenser – kortsiktigt eller långsiktigt, direkt eller indirekt ? Om ja, anpassa beslutet så att det inte blir diskriminerande eller exkluderande.
• Gynnar beslutet en viss grupp? Till exempel personer
med heterosexuell läggning eller personer med full funktionalitet? Om ja, varför ska gruppen gynnas? I vissa fall
kan det vara motiverat att gynna en grupp, tänk då noga
igenom varför just den gruppen ska gynnas.
• Missgynnar beslutet en viss grupp ? Direkt eller indirekt ? Om ja, hur går det att undvika ?
• Om beslutet handlar om att tilldela resurser, vilken
grupp gynnas av resurserna ? Även en till synes neutral verksamhet kan ha en majoritet medlemmar eller
utövare som tillhör en grupp. Tänk igenom om någon
grupp konsekvent gynnas när ni resursfördelar. Resurser kan vara pengar, tid, lokaler, träningstider, material,
utrustning, ledarinsatser m. m.
• Hur informerar ni om beslutet ? Kontrollera att informationen är tydlig och skriven på ett icke-diskriminerande sätt. Vilka påverkas av beslutet och vilka bör
känna till det ?

Tips !
När ni tänker på
grupper kan ni utgå
ifrån diskrimineringsgrunderna som följer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etnisk tillhörighet
Funktionsnedsättning
Kön
Könsidentitet eller
könsuttryck
Religion eller annan
trosuppfattning
Sexuell läggning
Ålder
Privatliv
Socioekonomisk status
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Att integrera ett normkritiskt förhållningssätt
organisationens verksamhet
Verksamhetsberättelse

3.

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av vilken
verksamhet en organisation haft under ett verksamhetsår.
Här följer ett förslag på hur ni kan gå tillväga för att inkludera
ett internt norm- och maktperspektiv i verksamhetsberättelsen. Fokus ligger på vad ni har gjort under verksamhetsåret
med hänsyn till arbetet med interna normer och maktstrukturer, för att se vad ni kan lära er av det.
1.

2.

Granska er organisations värdegrund eller vision.
De flesta organisationer har definierat sin värdegrund,
sitt syfte och sina mål. Detta kan ni hitta i stadgar, verksamhetsberättelser, i broschyrer som beskriver organisationen
eller kanske på hemsidor. Ta fram dessa bakgrundsdokument
och granska dem. Hur ni kan tänka när ni tar fram er vision
och värdegrund, kan ni se i kap. 2. b.
Fokusera på hur ni som organisation uttrycker att ni ska arbeta med maktstrukturer, normer, likabehandling och ickediskriminering. Spalta upp de olika delarna av värdegrunden
eller visionen som handlar om detta.
Så här skulle detta kunna göras:

Ur visionen/värdegrunden

Ur visionen/värdegrunden

Detta har vi arbetat med internt genom att …

Organisationen arbetar för
alla människors lika värde
och är en plattform där medlemmarna får mötas på lika
villkor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion, och
sexuell läggning.

Hålla utbildningar i normkritiskt ledarskap för organisationens ledare

Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

Göra årsmötet tillgängligt för alla oavsett
funktionalitet.
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Se över vilka organisationens arrangemang är anpassade efter och vidta åtgärder för att anpassa arrangemangen efter fler aspekter

Se över språket i den information som sprids till
medlemmar efter styrelsemötena

Organisationen arbetar för alla människors lika värde
och är en plattform där medlemmarna får mötas på
lika villkor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion,
och sexuell läggning.

Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

Börja med att gå igenom de olika delarna som ni redan skrivit
in i verksamhetsberättelsen och se hur och om de har bidragit till värdegrunden eller visionen. Fokusera på hur de olika
delarna har bidragit till att er organisation lever som den lär,
alltså hur ni internt har arbetat för att uppnå er vision och
kunna stå för er värdegrund.
Gå sedan igenom de olika formuleringarna i visionen eller värdegrunden för att se om ni kan hitta fler saker ni gjort
kopplade till dessa.
Ett exempel på hur detta kan göras:

4.

Skriv in hur de olika delarna har bidragit till att ni ”lever som
ni lär” i verksamhetsberättelsen. Var också självkritiska och
tala om vilka delar ni i efterhand kan se att ni brustit i.
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Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver den
planerade verksamheten för en organisation under en kommande period. Verksamhetsplanen kan bestå av både interna
och externa satsningar, till exempel att göra en intern organisationsöversyn eller att driva externt påverkansarbete kring
en viss fråga. Vi fokuserar här på de interna satsningarna. Hur
ni skriver er verksamhetsplan bestämmer ni själva, men för
att inkludera ett makt- och normperspektiv i den, rekommenderar vi er följande tillvägagångssätt:
1.

Gör steg ett och två i tillvägagångssättet för verksamhetsberättelsen.

2.

Diskutera hur ni ska arbeta internt för att sträva mot visionen
och för att kunna stå för värdegrunden. Skriv in tillvägagångssätten i verksamhetsplanen som interna fokusområden för
organisationen. Så här kan det se ut:

Ur visionen/värdegrunden

Detta ska vi arbeta med internt genom att …

Organisationen arbetar för
alla människors lika värde
och är en plattform där medlemmarna får mötas på lika
villkor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion, och
sexuell läggning.

Ta fram en likabehandlingsplan för organisationen.

Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

Se över de befintliga inflytandekanalerna för organisationens medlemmar och, om det behövs, ta fram
förslag på hur de kan förändras.

Tips ! Om ni i er verksamhetsberättelse har tagit upp var ni brustit i att efterleva er värdegrund och sträva mot er vision genom internt arbete med makt och normer, ta med
detta till verksamhetsplanen för att kunna fokusera på det under kommande period.
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b. Valberedningen
En valberedning är den arbetsgrupp i en organisation som
har till uppgift att förbereda val av personer till exempelvis
organisationens styrelse. Valberedningen är viktig i alla demokratiska organisationer, men har också ett stort ansvar
och mycket makt. Det beror på att valberedningen är den
grupp som föreslår vilka som ska ges förtroendet att leda
organisationen, vilket i sin tur innebär makt över organisationens framtida riktning och arbete. Just därför är det viktigt
att väl förvalta den makt som valberedningen innehar, genom att våga vara självkritisk och försöka att arbeta så öppet
som möjligt. Kapitlet kan användas som en processledning
för varje steg som en valberedning går igenom, eller så kan
ni göra nerslag i olika delar där ni vill ha stöd.
Ibland finns uttalade riktlinjer för hur en valberedning
ska arbeta, men många gånger arbetar valberedningen under ganska fria former. Valberedningens viktigaste uppgifter är att samla kandidater, jämföra deras kompetens samt
lägga ett förslag på vilka de tycker är mest lämpliga för de
poster som ska tillsättas. Det är sedan årsmötets uppgift att
rösta fram kandidaterna, men valberedningen har trots det
mycket makt över processen. Det är nämligen inte ovanligt
att årsmötet går på valberedningens förslag, utan några ändringar.
Vår erfarenhet är att det ofta upplevs som svårt att hitta
kandidater till de poster som ska tillsättas. Vi tror att med ett
väl genomtänkt och strukturerat arbete som är väl förankrat
i organisationen, minskar risken att behöva ”jaga kandidater”.
I detta kapitel presenterar vi ett förslag på upplägg som ställer höga krav på öppenhet och struktur. Eftersom alla organisationer ser olika ut, även valberedningar, är det viktigt att
anpassa arbetet efter den egna organisationen. Men vi tror
också att valberedningen kan utmana tidigare arbetssätt och
på så sätt själva påverka hur mycket öppenhet och insyn som
ska prägla organisationen.
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Innan ni börjar

Innan ni börjar är det viktigt att ta reda på vilka riktlinjer som
finns för valberedningen i er organisation. Vad säger organisationens stadgar om valberedningens uppgift? Finns det en policy för hur arbetet ska gå till i valberedningen? I många organisationer finns en tradition för hur valberedningen arbetar, men
det är viktigt att diskutera om denna innehåller det bästa sättet
att arbeta på. Våga se kritiskt på tidigare sätt att arbeta, och fundera över vilka konsekvenser olika upplägg får för arbetet.
Nästa steg är att diskutera förväntningar, farhågor, orosmoment och eventuella fällor inom valberedningen. Detta
gör ni för att ta reda på vad varje valberedare har med sig för
tankar in i arbetet, och genom att var och en delar med sig av
dessa kan gruppen tillsammans arbeta utifrån dem.

övning:
Homogenitetssticket

Pröva att göra övningen ”Homogenitetssticket”, på sid 138,
inom valberedningsgruppen. När ni gjort övningen, diskutera hur resultatet påverkar ert arbete, och vad ni behöver
tänka på.
Efter detta rekommenderar vi att ni lägger upp en tidsplan
för arbetet fram tills årsmötet. Vi har valt att formulera valberedningens uppdrag på följande sätt, inspirerat av Röda
Korsets Ungdomsförbunds utbildning för valberedningar:

1. Undersöka
organisationens riktning

Överlämning !
6. Följa upp arbetet och
utvärdera

5. Ge förslag
till årsmötet

2. Formulera uppdrag
och krav för uppdragen

Årsmöte !

3. Rekrytera

4. Göra ett urval

100

7. Att omskapa makt i rummen (b. Valberedningen)
1.
Att undersöka organisationens riktning

Innan rekryteringsarbetet påbörjas är det viktigt att ta reda
på vart organisationen är på väg och vad detta ställer för krav
på de poster som valberedningen ska lämna förslag till. Ett exempel på detta är att om organisationen de kommande åren
ska fokusera på en speciell fråga, är det viktigt att det finns
kunskap om denna fråga i styrelsen. Ett första steg kan vara
att noggrant studera organisationens verksamhetsinriktning,
strategi eller andra styrdokument.
Utöver detta finns det också ett stort värde i att göra en
grundligare undersökning. Genom att kontakta lokalföreningar, arbetsgrupper, distriktsstyrelser och liknande får valberedningen en bredare grund att stå på i sitt arbete. Förutom att det
ger en god grund att stå på är det viktigt ur ett demokratiskt
perspektiv. Organisationens medlemmar är valberedningens
uppdragsgivare, vilket gör det viktigt att ta reda på vad dessa efterfrågar hos de förtroendevalda. Har en gott om tid finns goda
möjligheter att fånga in många olika perspektiv från medlemmar angående vad som behövs på de olika posterna, och vart
organisationen är på väg. Valberedningen ska inte driva en egen
politik, utan fånga upp de idéer och tankar som finns i organisationen och använda dessa i sitt urval av kandidater. Genom att
enbart fokusera på det som är skrivet (t.ex. verksamhetsinriktning) så är det lätt att gå miste om värdefull kunskap som finns
hos enskilda individer och grupper inom organisationen.
Kom ihåg att berätta för alla ni tar kontakt med att valberedningen arbetar under tystnadslöfte, och enbart kommer att använda informationen ni får för att göra ett så bra
arbete som möjligt.
På nästa sida ger vi några förslag på frågor att ställa i
en första undersökning. Vår tanke är att svaren på frågorna
sammanställs för att användas som grund i kravprofil (se sid.
103), och urval. Genom att göra en analys av vilka egenskaper,
erfarenheter eller kunskaper som krävs för de poster som ska
väljas så minskas risken att valberedningen enbart går efter
eget tycke och smak i valet av lämpliga kandidater.
Vi har valt att dela upp frågorna mellan förbundsstyrelse
och lokalföreningar eller distrikt. Utifrån dessa kan ni också
välja att ta fram frågor som kan ställas till personal, övriga
arbetsgrupper etc.
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Förslag på frågor till lokalföreningar eller distrikt

Förslag på frågor till
förbundsstyrelsen

• Känner sig din förening representerad av de personer
som sitter i styrelsen idag, utifrån de frågor som diskuteras, de beslut som fattas och så vidare ?
• Vilka normer tycker du finns i dagens styrelse ? Finns
det några problem med dessa normer ?
• Hur fungerar kontakten med förbundsstyrelsen idag ?
• Vilka frågor är viktigast för din förening eller arbetsgrupp just nu ? Hur mycket stöd finns för dessa frågor
inom organisationen idag ?
• Vilken tycker du är den viktigaste frågan för organisationen just nu ?
• Vilka frågor tycker du behöver få mer utrymme ?
• Vilka är våra styrkor ?
• Vilka är våra svagheter ?
När det gäller samtal med förbundsstyrelsen är det viktigt
att fundera på vilka samtal som är bra att föra med styrelsen
samlad och vilka samtal som passar bäst att ha enskilt med
de olika personerna i styrelsen.
• Vad fungerar inom gruppen idag ? Vad fungerar inte ?
• Vilka kunskaper och egenskaper finns idag i styrelsen
och hur påverkar detta besluten ?
• Finns det personliga motsättningar inom styrelsen ?
• Vilka normer upplever ni att styrelsen har och vilken
betydelse tror du att detta har för ert arbete ?
• Vilka frågor är viktiga för organisationen just nu ?
• Vad är styrelsens huvudsakliga uppgift ?
• Vad lägger en ledamot eller ordförande tid på ?
• Vilka i styrelsen slutar och vilken kunskap försvinner
med dem ?
När det gäller de ledamöter som inte kommer att sitta kvar
nästa mandatperiod, alternativt som slutar sitt uppdrag under en mandatperiod är det mycket viktigt att ta kontakt
med dessa och prata om anledningarna till att de avslutar
sitt uppdrag. Här kan finnas mycket värdefull information att
använda sig av i nomineringen av kandidater till styrelsen.
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2.
Att formulera uppdragsbeskrivning och kravprofil

Innan det utåtriktade rekryteringsarbetet startar rekommenderar vi att ni gör en uppdragsbeskrivning för de olika posterna, med kravprofil och uppdragsformulering. I arbetet med
uppdragsformuleringen kan det vara bra att föra en dialog
med styrelsen, för att beskriva tidsåtgång, konkreta uppgifter med mera. Utgå inte ifrån att alla vet vad det innebär att
sitta i er organisations styrelse, utan försök vara så tydlig som
möjligt för att undvika missförstånd. En uppdragsbeskrivning
beskriver vad uppdraget innebär. Den innehåller vad uppdraget omfattar i form av uppgifter, tidsåtgång och plats. Kravprofilen beskriver vilka erfarenheter, egenskaper och förhållningssätt som krävs för uppdraget, t.ex. utbildning, tidigare
erfarenheter, intressen och liknande. Tänk på att skilja mellan
vad som krävs för uppdraget och vad som är önskvärt.
När ni formulerar kravprofilen är det viktigt att komma
ihåg att det är kontakten med styrelsen, medlemmarna och
andra nyckelgrupper i organisationen som ska ligga till grund
för de krav ni ställer på kandidater, inte valberedningens egna
åsikter. För att skapa en god grund att stå på inför urvalet och
under intervjuerna rekommenderar vi att ni skapar en mall
med de olika egenskaper och erfarenheter som efterfrågas.
På nästa sida följer ett exempel på hur en sådan kan se ut.

Tips!
Använd er gärna av metoden Spegeln som presenteras i kap. 5. b., i kontakt med lokalföreningar och
distrikt. Denna metod ger er en god grund att stå på i
arbetet att försöka undvika att återskapa normer i era
nomineringar.
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Person 1

Person 2

Person 3

Kunskap om organisationens
verksamhetsfrågor

Röd

Gul

Grön

Tidigare styrelseerfarenhet

Grön

Grön

Gul

God kunskap om
organisationen

Gul

Röd

Röd

Visionärt tänkande

Gul

Grön

Röd

Ledaregenskaper

Gul

Grön

Röd

Fundera på …
I arbetet
med kravprofilen är det viktigt för valberedningen att
vara självkritisk. Fråga er
själva: Om vi ställer detta
krav, vilka blir då aktuella för
uppdraget och vilka stänger
vi dörren för ? Vilka normer
utgår vi ifrån i de krav vi ställer ? Varför tycker vi att dessa
krav är viktiga och är det rimligt att ställa dem ? Poängen
med att diskutera detta är
inte att valberedningen ska
sträva efter att ställa så få
krav som möjligt, utan att
se till att de krav som ställs
är relevanta och formuleras
med en medvetenhet om
vilka personer som kan
möta dem.

Frågorna i vänsterkolumnen formulerar ni gemensamt efter
att tagit kontakt med styrelse, lokalföreningar och övriga arbetsgrupper. Efter intervjuerna skriver ni ner vilka kärnfrågor
de olika grupperna (förbundsstyrelsen, lokalföreningar etc.)
lyfte fram och sammanställer sedan alla kärnbudskap i mallen. Denna används sedan under intervjuerna. Ett annat tips
är att arbeta med olika färgkoder för de olika kärnbudskapen,
där grönt står för att kunskapen eller erfarenheten stämmer
helt överens med kravprofilen, gult att det delvis stämmer
och rött att det inte stämmer alls. Se exemplet ovan.
Det viktigaste är inte att alla i valberedningens förslag
helt överensstämmer med alla delar i kravprofilen, utan att
gruppen som presenteras som valberedningens förslag tillsammans har de egenskaper och erfarenheter som uppdraget kräver. På så sätt kan en kandidat ha flera röda prickar,
men ändå passa för uppdraget, då hen har kunskap som de
andra saknar.

104

4.
Urval

Tips !
Låtsas att ni sätter på
er normglasögon och
gå igenom de frågor
ni formulerat ur ett
normperspektiv.
Hur väljer ni vilka frågor
ni ställer till vem ? Utgår
ni ifrån att vissa personer
har vissa egenskaper på
grund av sin etnicitet,
religiösa tillhörighet,
kön, könsidentitet
eller könsuttryck, ålder,
sexuella läggning eller
funktionalitet, och finns
det därmed frågor ni
låter bli att ställa ?
Är några av era frågor
formulerade utifrån
organisationens eller
samhällets normer, så att
ni behöver formulera om
dem ?
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Om ni använder er av många olika rekryteringskanaler kan
det resultera i att det finns fler personer nominerade än poster som ska fyllas. Oavsett om antalet kandidater är lika med
eller högre än antalet poster som ska fyllas, rekommenderar
vi att ni bokar in ett möte där ni pratar om uppdraget. Istället för att tala om en ”intervju” föredrar vi att kalla det ett
samtal, eftersom det handlar lika mycket om att den nominerade ska få tillräckligt med information om uppdraget, som
att valberedningen ska få information om personen i fråga.
Under samtalet är det viktigt att ta reda på att personen
har tillräckligt med tid för uppdraget, att det finns intresse
för uppgifterna och att den nominerade möter kravprofilen.
Dessutom är det viktigt att ge så mycket information som
möjligt om uppdraget så att personen i fråga är helt klar över
uppdraget och vilka krav det ställer.
I detta samtal är det viktigt att valberedningen försöker
ställa frågor utifrån ett icke-normativt perspektiv.
Redan vid detta samtalstillfälle är det viktigt att informera tydligt om att det går att ställa upp som motkandidat
på årsmötet om personen inte blir valberedningens förslag.
Om kandidaterna presenteras i årsmöteshandlingarna kan
det vara en idé att presentera alla nominerade i handlingarna, inte enbart valberedningens förslag. Om en presentation av alla nominerade finns i handlingarna ökar chanserna
att fler ställer upp som motkandidater på årsmötet vilket
ger ombuden och medlemmarna en möjlighet att fundera
över vilken kandidat de vill lägga sin röst på. För att skapa så
goda förutsättningar som möjligt för att fler ska ställa upp
som motkandidater rekommenderar vi att ni ber om en kort
presentation av kandidaterna redan innan valberedningens
förslag offentliggörs. Enligt vår erfarenhet är möjligheterna
att få in presentationer efter att ni har meddelat att en kandidat inte blir valberedningens förslag ganska små.
Inför årsmötet har valberedningen också till uppgift att
lägga förslag på mötespresidium (de som leder mötet, ordförande, sekreterare osv.) Presidiet har stor makt över årsmötets utförande, upplägg och atmosfär. Var noggranna i
ert val av presidium – se till att det består av personer som
har erfarenhet av att leda ett årsmöte. Viktigt att tänka på för

ett presidium är att vara medveten om härskar- och främjartekniker, för att kunna undvika eller åtminstone förhålla sig
till dem. Det är också viktigt att presidiet tänker på att vara
tydliga med information om hur beslut går till och att de försöker ha ett öppet och inkluderande tillvägagångssätt. För
mer om hur presidiet kan utbildas, se sid. 114.
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5.
På årsmötet

På själva årsmötet är det bra om ni som valberedning kan
presentera ert arbetssätt och på så sätt motivera ert förslag
till kandidater för posterna som ska tillsättas. Öppna för frågor och tankar, och skriv ner dessa för att skicka med till nästa
valberedning. Om det finns motkandidater till ert förslag är
det viktigt att ni försöker förhålla er neutrala till dessa och
uppmuntra alla att lägga sin röst på den de tycker är bäst
lämpad, oavsett vad valberedningen tycker. Tala för en kandidat, inte mot en annan. Om det blir en utfrågning eller
debatt mellan två eller fler kandidater är vår erfarenhet att
det är bäst att någon annan än valberedningen leder denna.
Detta eftersom att valberedningen annars lätt kan styra diskussionen till fördel för den kandidat som de föredrar, och
därmed påverka medlemmarnas och ombudens val. Har valberedningen dessutom mer kunskap om ”sin” kandidat är
det lätt hänt att de omedvetet framställer denna kandidat i
bättre dager än de andra.

6.
Utvärdera arbetet och för
erfarenheter vidare

Efter årsmötet rekommenderar vi att ni sätter er ner och
utvärderar arbetet. Hur fungerade ert arbetssätt och vilka
konsekvenser fick det ? Hade alla kandidater tillräckligt med
kunskap om uppdraget ? Fick ni tillräckligt många kandidater
för att föreslå en person som var väl lämpad för uppdraget ?
Hur användbara var de rekryteringskanaler ni använde ? Vad
kom fram från ”förundersökningen” och i kontakten med
olika delar inom organisationen inför rekryteringen ? Denna
kunskap är mycket viktig att föra vidare till efterföljande valberedning.
Under hela arbetet med rekryteringen är det viktigt att
valberedningen ställer sig frågan: hur kommer det sig att vissa
personer nomineras och själva söker sig till förtroendeuppdrag ? Skriv ner dessa tankar och ta med dem i utvärderings-
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arbetet. Om valberedningen genom sitt arbete har upptäckt
att det finns normer som fungerar begränsande för människor och som påverkar vilka som söker sig till förtroendeuppdrag är detta viktig kunskap, som bör föras vidare till styrelsen och andra nyckelpersoner i organisationen. På så sätt kan
valberedningen också använda sin makt på ett positivt sätt,
för att försöka bryta en ständig reproduktion av normer.

från det och försök att tänka på hur ni kan jobba för att undvika att fel saker händer. Såhär kan ni göra det:
• Samla personerna som är ansvariga för årsmötet. Det
kan vara anställda, ideellt aktiva och styrelseledamöter.
• Utgå från frågeställningen ”hur gör vi nästa årsmöte så
odemokratiskt och dåligt som möjligt”. Ha en gemensam brainstorming. Utse någon som är ansvarig för att
anteckna allt som kommer upp.
• Välj sedan tillsammans ut de punkter ni tycker är viktigast att diskutera. Det kan ni till exempel göra genom
att alla får tre röster var. De punkter som fått flest röster diskuterar ni tillsammans.
• Fokusera på hur ni kan vända det negativa till någonting positivt och hur ni kan jobba med det innan och
under mötet.
• Sammanfatta och sprid informationen till de personer
som behöver den.

c. Årsmötet
Årsmötet är en av de viktigaste händelserna i en organisation.
Det är här medlemmarna har chansen att påverka hur organisationen ska utvecklas och vad styrelsen ska jobba med
under kommande verksamhetsår. Samtidigt kan den eller
de som planerar årsmötet styra väldigt mycket över hur utgången av mötet kommer att bli.
För mer allmän information kring möten och olika typer
av medlemsträffar, se kap. 7. d. Där kan ni få hjälp med att
skriva inbjudan och där finns också information om hur ni
gör den fysiska miljön tillgänglig för alla.
Det här kapitlet är indelat i tre olika delar: innan, under
och efter årsmötet. ”Innan årsmötet” handlar om hur ni förbereder mötet exempelvis genom att arbeta med motioner
och handlingar som är tillgängliga för alla, samt utbildning
av presidiet. Delen som heter ”Under mötet” rör saker som
utbildning av deltagare och styrelsens roll under mötet. ”Efter mötet” tar upp hur ni kan gå vidare med information efter årsmötet. Det här kapitlet riktar sig till er som arrangerar
årsmötet, samt till styrelsen.

Del 1: Innan årsmötet
övning:
Hur vill vi ha vårt årsmöte ?

För att mötet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ni
som planerar och genomför mötet tillsammans är överens
om hur ni vill att mötet ska vara. Ett tips för att komma fram
till det är att tillsammans brainstorma kring hur det värsta
tänkbara årsmötet i er organisation skulle kunna se ut. Utgå
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Styrelsens arbete innan
årsmötet

Att sitta i en styrelse innebär nästan automatiskt att ha ett
visst maktövertag gentemot medlemmarna i organisationen.
Det är oftast styrelsen som har bäst koll på vad som hänt under året, vilka beslut som fattats och vad som legat bakom
dessa beslut. Det är otroligt viktigt att ni har ett bra förhållningssätt under ett årsmöte och inte missbrukar den makt
som ni faktiskt har. Att lyfta en diskussion kring vilken makt
styrelsen har är att komma en bra bit på vägen.
Diskutera också vilken roll ni i styrelsen har under mötet. Är ni där enbart för att driva era egna frågor, och hur gör
ni det på bästa sätt ? Kommer ni ha andra ansvarsområden
under mötet och kan de olika uppdragen krocka med varandra ? Att sitta i en formell maktposition och samtidigt ha
ansvarsområden som gör medlemmar beroende av en kan
vara problematiskt. Därför är det viktigt att vara medveten
om vad olika ansvarsfördelningar kan få för konsekvenser.
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övning:
Diskussion kring roller

1. Börja med att samla de personer som har ansvarsområden under årsmötet. Ni kan välja att samla bara styrelsen eller alla personer samtidigt.
2. Lista vilka ansvarsområden varje person har. Försök
konkretisera vad varje ansvarsområde innefattar.
3. Dela in er i mindre grupper och diskutera hur ni tror
att ansvarsområdena fungerar tillsammans, presentera
sedan detta för hela gruppen och diskutera vidare där.
Försök gemensamt få fram konkreta förändringar för
att undvika krockar mellan områdena. Har exempelvis styrelseledamöterna ansvar för både propositioner
och sjukvård ? Vilka konsekvenser kan det ha att vara
ansvarig för människor som inte mår bra och samtidigt
ha propositioner som ska föredras ?

Tips ! Ansvarsområden som kräver att en måste
gå iväg vissa stunder kan vara svårt att kombinera
med andra ansvarsområden. Den som har ansvar för
sjukvård kanske inte ska ha ansvaret för att presentera propositioner i plena eftersom detta kan krocka.

Handlingar

Årsmöteshandlingarna består av de dokument som behövs
för att det ska gå att fatta beslut under mötet.
Handlingarna skickas oftast ut ett visst antal veckor innan årsmötet. Oftast står det i organisationens stadgar hur
långt innan årsmötet som handlingarna ska landa i brevlådan
hemma hos medlemmarna. Kolla upp det i tid så slipper ni
stressa ! Tänk också på att skicka ut handlingarna så snabbt
som möjligt så att alla får gott om tid på sig att läsa igenom
dem.
Att skriva handlingar på ett demokratiskt sätt kan vara
knepigt. Många upplever handlingar som en svårbegriplig
lunta papper. Andra tycker att det byråkratiska språket hör
till och att det blir en sorts skola för medlemmarna att lära
sig. Det är viktigt att använda ett enkelt språk och att hålla
handlingarna så kortfattade som möjligt. Om handlingarna
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Tips !
Om ni är osäkra på
hur lättförståeliga era
möteshandlingar är kan
ni låta ett antal medlemmar kolla igenom
handlingarna innan de
skickas ut. Försöka få så
stor bredd som möjligt
av medlemmar som kikar
på handlingarna. Det är
bra att ha med medlemmar med olika erfarenhet
av årsmötet. Till exempel
medlemmar som är i
olika åldrar eller som har
olika typer av behov.

Motioner

blir långa kan det vara bra att göra en sammanfattning i början av varje del, ta upp det mest väsentliga och hålla sammanfattningen kort. Det är även bra att ha tydliga rubriker
som berättar vad som kommer tas upp under varje stycke,
liksom att dela upp texten med hjälp av underrubriker. Hur
handlingarna är utformade har stor betydelse för hur tillgängliga de blir. Kan en person med en synskada eller med
lässvårigheter ta del av handlingarna ?
Tänk på hur handlingarna delas ut. Skickas de per post
eller läggs de ut på internet också så det går att ladda ner
dem ?
Ett tips är att använda färgkoder för att underlätta läsningen av handlingarna. Dela in de olika motionerna och
propositionerna efter teman och ge dem olika färger.
Ett exempel på hur det kan göras är att all praktisk information i handlingarna heter ”Praktisk information” och
har färgen gul i handlingarna, alla motioner och svar på motionerna heter ”Motioner” och har färgen rosa, osv. Det gör
det lättare att hitta i handlingarna. Att skriva sidnummer
underlättar också under själva årsmötet, förutsatt att de som
leder mötet är tydliga med vilken sida som hanteras just nu.
Lägg till en tydlig innehållsförteckning över vad som tas upp
i vilka delar.
Det kan vara bra att göra utskicken i olika omgångar
så att handlingarna kommer för sig och den praktiska informationen för sig. Det blir lättare att ta till sig information
om det kommer lite åt gången än om det kommer mycket
på en gång.
Medlemmarnas förslag till årsmötet kallas för motioner. Sittande styrelses förslag kallas för propositioner. Efter att motioner och propositioner har kommit in, sammanställs de i
handlingarna.
Eftersom motioner kommer från medlemmarna själva
så kan inte den som skriver övriga handlingar påverka språket i dem efter att de kommit in. Ni kan dock i samband med
uppmaningar om motioner meddela att ni gärna ser att de
skrivs på ett så enkelt språk som möjligt. Tycker ni ändå att
det verkar svårt att förstå, be motionären att skriva en kort
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Tips !
Istället för att sitta och
vänta på att motionerna
ska trilla in kan ni testa
olika sätt att uppmuntra
medlemmarna att
skriva motioner. Till
exempel kan ni ordna
motionsmaraton, ha
motionsmiddagar, starta
forum på Internet eller
ha en ”förslagslåda” på
hemsidan. Uppmuntra
folk att göra sina röster
hörda helt enkelt.

övning:
Hitta härskartekniker

sammanfattning om vad motionen går ut på. Det är viktigt
att det inte är någon annan som skriver den korta sammanfattningen eftersom det finns en risk att hen då lägger in
egna värderingar som inte stämmer överens med det som
motionären vill få fram.
Det är vanligt att styrelsen skriver svar på inkomna motioner. Detta sker för att medlemmarna ska kunna se hur styrelsen tänker i de olika frågorna och för att alla ska ha ett bra
underlag innan besluten tas på årsmötet. Tänk på att skriva
svar där ni tydligt och konkret förklarar varför ni är för eller
emot motionen. Det är även viktigt att inte sätta sig över
motionären eller påstå att en själv vet bättre och därför har
rätt. Styrelsen måste också tänka på att motionssvaren ska
vara tydliga och korta, går inte det kan ni istället skriva en
sammanfattning så att alla kan vara delaktiga.
Var medvetna om härskarteknikerna när ni skriver motionssvaren. Det är viktigt att ni inte använder er av dessa
tekniker när ni svarar. De härskartekniker som ofta förekommer i detta sammanhang är tolkningsföreträde samt skrämsel och hot. Tolkningsföreträde kan innebära att ni svarar på
någonting som motionären inte föreslagit. Är ni osäkra på
vad motionären egentligen menar, kontakta hen och fråga
istället för att tolka själva. Skrämsel och hot innebär att ni
målar upp orimliga bilder i ert motionssvar. Om motionären föreslagit att alla medlemmar borde få gratis resor till
alla arrangemang så är det en härskarteknik att svara att det
skulle innebära att alla pengar skulle ta slut och organisationen skulle behövas läggas ner. Mer information om härskar
tekniker finns på sid. 28.
När motionssvaren är färdigskrivna kan ni dela upp er i grupper där ni tar på er ”härskartekniksglasögon”. Varje grupp får
ansvar för att med sina glasögon försöka hitta härskartekniker i varsin del av motionssvaren. Sedan återsamlas ni i storgrupp och går igenom vad ni har hittat.
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Tips ! Dialog med motionären
Fundera över hur ni vill arbeta med motionssvar i er
organisation. En möjlighet är att skriva motionssvar
i dialog med motionären. På så sätt kan motionären
förklara sin motion så att missförstånd undviks och
så att motionären kan få sista ordet i handlingarna
efter styrelsens yttrande. På så sätt kan ni undvika
en ytterligare maktobalans mellan styrelsen (som
ju redan befinner sig i en formell maktposition) och
motionären.

Utbilda presidiet

övning: Tvärtomtänk för
presidiet

Presidiet har mycket makt att påverka möteskulturen under
ett årsmöte. Vi Ungas maktmätningar visar ofta att presidiet
använder sig av härskar- och främjartekniker. Det är också
presidiet som har makt att fördela ordet samt sprida information till deltagarna.
För att presidiets makt ska användas på ett bra sätt rekommenderar vi att årsmötesarrangörerna talar om för presidiet hur de vill att årsmötet ska vara, vilken möteskultur
som ska råda och hur de önskar sig att deltagarna ska uppleva mötet.

1. Samla presidiets medlemmar.
2. Utgå ifrån frågeställningen ”Hur blir vi det sämsta presidiet genom tiderna ?”. Ha en gemensam brainstorming. Utse någon som är ansvarig för att skriva ner allt
som kommer upp.
3. Välj sedan tillsammans ut de punkter ni tycker är viktigast att diskutera. Det kan ni till exempel göra genom
att alla får tre röster var. De punkter som fått flest röster diskuterar ni tillsammans.
4. Fokusera på hur ni kan vända det negativa till någonting positivt och hur ni kan jobba med det innan och
under mötet.
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• Tänk på att kommunicera på ett inkluderande sätt som
gör att alla kan ta till sig informationen och delta på
lika villkor.
• Lyft ansvaret från personer med speciella behov att
uppmärksamma mötet om sina egna behov. Var uppmärksam så att alla behov tillgodoses, till exempel att
alla pratar i mikrofonen.

Under Vi Ungas maktmätningar har vi uppmärksammat några härskartekniker som används särskilt mycket av presidiet.
Det är bra om presidiet får ta del av dem.
Osynliggörande

Lösningsförslag:
• Försök nämna alla deltagare vid namn. Det blir ofta
tydligt vilka som har status i organisationen och vilka
informella relationer som finns mellan personer när
vissa får sitt namn uppropat medan andra blir kallade
för sitt ombudsnummer.
• Det är bra om minst en i presidiet visar att den lyssnar
på den som pratar (om de andra i presidiet måste göra
någonting samtidigt). Annars är det lätt att presidiet
påverkar de övriga deltagarnas intryck, genom att lyssna aktivt på statuspersoner men inte på andra.
• Var uppmärksam på när osynliggörande sker från deltagarnas sida och säg till när det sker. Då faller inte
längre ansvaret att säga ifrån på den som blivit osynliggjord.

Förlöjligande

Lösningsförslag:
• Lägg lika stor vikt vid och se lika seriöst på allas uttalanden, och gör er inte lustiga på någons bekostnad. Det
spelar ingen roll vad motionen handlar om, alla frågor
är lika viktiga i det här fallet.

Undanhållande av
information

Lösningsförslag:
• Det är viktigt att alla får tid på sig att läsa igenom papper. Tänk på personer med exempelvis dyslexi eller
koncentrationssvårigheter när ni anpassar tiden ! Läs
också upp alla beslut ordentligt innan de fattas. Det
kan också vara bra att komplettera muntlig information med skriftlig.
• Undvik internhumor som bara vissa förstår. Använd
bara sådana interna skämt på mötet som alla förstår.
• Skapa en kultur där det är okej att säga t.ex.: ”Jag hänger inte med” eller ”Jag har inte fått den information jag
behöver för att kunna rösta”.
• Förklara svåra ord som kan förekomma i tal eller skrift.
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Del 2: Under mötet

övning:
Härskarteknikens känsla

För att alla deltagare ska kunna delta på lika villkor är det viktigt att ha utbildningar i hur ett årsmöte går till och hur det
kan bli så demokratiskt som möjligt. Förstagångsdeltagare
kan exempelvis behöva kunskap om hur de kan påverka hur
diskussionerna förs genom att använda sig av ordningsfrågor,
streck i debatten och liknande. Tidigare deltagare får ofta ett
försprång då de känner till mötestekniken, men kan behöva
kunskap om härskartekniker och främjartekniker. För information om dessa, se sid 28.
• Para ihop deltagarna två och två, kalla en för person A
och en för person B. Berätta att A-personerna och Bpersonerna kommer att få olika instruktioner.
• Be A att berätta om sin sommar för person B. A ska
berätta entusiastiskt om sin sommar, som om det är
det mest intressanta en kan tänka sig.
• B får veta att A:s berättelse är fruktansvärt tråkig och
ointressant. Detta ska B visa genom att på olika sätt ta
uppmärksamhet från A, till exempel titta bort, kolla
på klockan, ta upp mobilen och skriva ett sms, sucka,
vissla eller himla med ögonen. A måste fortsätta berätta om sin sommar, oavsett vad som händer och hur
mycket uppmärksamhet hen berövas.
• Avbryt övningen när det börjat bli jobbigt för A.
• Låt B-personerna rotera så att A får träffa en ny person.
• Be person A att ännu en gång berätta om sin sommar,
men denna gång med upplevelsen av hur den förra
berättelsen mottogs i minnet. Säg att B personen ska
förhålla sig så neutral som möjligt.
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Att diskutera

Vad hände här ? Vad hände med A när B visade sitt ointresse ? Hur kände A när hen skulle berätta om sin sommar den
andra gången för en ny person ? Vad kan ni lära er av detta
och hur kan ni ta med lärdomen till ert årsmöte ?
Den här övningen visar vilken makt människor har att
”höja” och ”sänka” varandra genom att ge dem olika mycket
utrymme och uppmärksamhet.

Tips ! Olika funktioner under ett möte
Att ge medlemmarna olika uppdrag under ett möte
är ett sätt att öka deltagandet. Ett uppdrag kan till
exempel innebära att vara demokratiobservatör och
kontrollera att mötet går demokratiskt till. Ett demokratiskt möte är ett möte där alla får tid att prata,
chans att uttrycka sina åsikter och att påverka beslut.
Vissa organisationer har ett par personer som håller
koll på svåra ord under mötet och som frågar vad ord
betyder eller som påpekar svåra ord och ser till att de
förklaras. Det kan också vara bra att ha personer som
ansvarar för lekar under mötet, eftersom det alltid
finns stunder av dödtid då det är bra att försöka få
folk att leka lite för att få tillbaka energin.

Styrelsens placering under
årsmötet

En viktig sak under mötets gång är var styrelsen sitter. Att
den sitter tillsammans behöver inte vara ett problem, men
om det är möjligt så kan det vara en bra idé att styrelseledamöterna sitter utspridda bland de andra medlemmarna.
Eftersom ni i styrelsen ofta behöver ge svar på de olika
motioner och diskussioner som förs, är det bra om ni kan
”snacka ihop er” under mötets gång. Om ni sitter långt fram
och viskar kan det upplevas som ett hinder för medlemmar
som vill gå fram och prata. Då är det viktigt att ni i styrelsen
gör ett medvetet val om hur ni ska sitta under mötet.
Om ni behöver ha enskilda möten under årsmötet så
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Vilka syns i vilka frågor ?

Tips !
En idé är att låta en icke
förtroendevald medlem
presentera den ekonomiska redovisningen och
verksamhetsberättelsen.
Då dessa dokument ofta
kan ses som tunga och
svåra, kan ett sätt att
göra dem mer lättförståeliga vara att låta någon
som inte sitter på en
formell maktposition
presentera dem.
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är det viktigt att de sker när ingenting annat finns planerat.
Annars är det lätt att ni i styrelsen ses som en ”viktig grupp”
som behöver gå iväg, vilket kan leda till att medlemmarna
känner sig uteslutna. Om ett möte är extra viktigt är det klokt
att inte försöka hålla detta hemligt. Ju mer hemlighetsmakeri
desto större risk för snack och ryktesspridning.
Det är också bra om styrelseledamöterna inte bara umgås med varandra under mötet. Mingla med medlemmarna
och diskutera med dem. Visa att styrelsens medlemmar inte
är viktigare än någon annan i organisationen. Även om det är
styrelsen som tar besluten mellan årsmötena så är det viktigt
att medlemmarna känner att de har möjlighet att påverka
och diskutera saker med den.
Om ni har möjligheter att ta time-out under ett möte är
det också viktigt att inte använda detta taktiskt, till styrelsens
fördel. Ett exempel på det är om en proposition inte tas emot
med öppna armar av medlemmarna och styrelsen använder
en time-out för att försöka påverka och övertyga dem som är
negativt inställda till förslaget. Försök också tänka på saker
som vid vilka tillfällen ni väljer att lämna mötet. Är det när
någon annan från styrelsen pratar eller händer det när någon
medlem är uppe i talarstolen ?

Tänk även på vilket språk ni i styrelsen använder. Försök
använda så lätta ord som möjligt och att inte prata i för långa
och komplicerade meningar. Presentera saker så att alla har
möjlighet att förstå det som är viktigt.

Det viktigt att anlägga ett genusperspektiv på vem i styrelsen
som presenterar de olika delarna under mötet. Exempel på
delar som ska presenteras är verksamhetsberättelse, verksamhetsplan för kommande år och den ekonomiska redovisningen. Tänk till kring vem som hållit presentationerna tidigare år och försök göra en jämn könsfördelning. Det är viktigt
att inte förstärka eller återskapa könsroller under möten. Är
det exempelvis människor med ett visst kön som hållit i den
ekonomiska redovisningen och människor med ett annat
kön som presenterat verksamhetsberättelsen ?
Är det personer med hög status, som till exempel ordföranden, som har störst inflytande på medlemmarna och
får presentera de viktigaste besluten, och personer med lägre
status som får ta de andra presentationerna ? Diskutera hur
ni själva ser på statusordningen och hur ni tror att medlemmarna ser den.
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Tips ! Synliggör könsfördelning
För att få en jämn könsfördelning i presentationerna
av propositioner under årsmötet är det viktigt att
lägga tid på planeringen. Att börja i tid är viktigt
eftersom det är lätt hänt att den som har bäst koll blir
den som får ta över punkten om den förbereds i sista
minuten.
1. Gå igenom hur det har sett ut på gamla årsmöten.
Vem är det som har hållit i den ekonomiska redovisningen till exempel ?
2. Gör en lista över hur det har sett ut de senaste åren.
2004: Jahed
2005: Milos
2006: Calle
2007: Shilar
2008: Johan
2009: Kim
3. Diskutera om ni ser någon problematik kring
hur könsfördelningen ser ut och hur ni kan göra så
att det blir en jämnare könsfördelning.

Del 3:
Efter mötet

När årsmötet väl är slut innebär det inte att allt arbete är över.
Det återstår en hel del arbete som är betydelsefullt ur demokratisynpunkt. Bland annat är det viktigt att medlemmarna
kan ta del av vilka beslut som fattats under mötet och även
hur de kan se att de följs upp. Därför är det viktigt att de till
exempel kan ta del av styrelsens protokoll.
Se till att protokollet från årsmötet läggs ut på hemsidan,
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och erbjud er att skicka hem det till dem som inte har tillgång till internet. Skriv en enklare version av protokollet och
de andra handlingarna från mötet, så alla kan läsa och förstå
vad som hänt. Fundera också över hur de som inte var med på
mötet ändå kan ta del av informationen efteråt. Det kan vara
bra att föra samman förslag, diskussioner och beslut i ett enda
dokument som sprids i hela organisationen. Där kan medlemmarna lätt se vilka förslag som funnits, hur diskussionerna gick
under årsmötet och varför beslutet blev som det blev. Det
krävs då att det finns en eller flera personer som har ansvar för
att anteckna diskussionerna under årsmötet.

ha inflytande över beslutet. Att besluta om ett tema handlar
om makt att sätta dagordningen för vilka frågor som får plats
att diskuteras. När ni sedan beslutar om temat är det viktigt
att fundera över vilka som är intresserade av detta. Ställ er
följande frågor:
Gynnar medlemsträffen en viss grupp i organisationen ?
Om ja, varför ska gruppen gynnas ? I vissa fall kan det vara
motiverat att gynna en grupp, tänk då noga igenom varför
just den gruppen ska gynnas.
Hur når ni ut till era
medlemmar ?

Försök att tänka nytt kring hur ni når ut till era medlemmar.
Är det kanske så att det bara är en viss del av medlemmarna
som kommer till era medlemsträffar ? Det är bra att diskutera alternativa sätt att sprida information om medlemsträffarna på. Om ni märker att det sällan kommer nya medlemmar på era medlemsträffar så kan det vara bra att fundera
över vilka kommunikationsvägar ni använder för att sprida
kallelsen. Vilka alternativa kommunikationsvägar skulle ni
kunna använda ?

Tillgänglighet

Redan när ni väljer vilken lokal ni ska vara i är det viktigt att
kontrollera att lokalen är tillgänglig för alla. Fråga den som
lånar ut lokalen om den är det. Nöj dig inte med ett ”ja”, utan
fråga på vilket sätt den är tillgänglig och vad som gjorts för att
den ska vara det. Kolla om det går att ta sig fram med rullstol
i alla rummen, om det finns avskilda bönrum i anslutning till
lokalen, om det finns hörselslingor för personer som använder hörapparat och om det finns tillräckligt många toaletter
där ni ska vara. Det är viktigt att tänka på både synliga och
osynliga förutsättningar.

Tidpunkt

Det allra första som görs i planeringen är att ta beslutet om
att ha en medlemsträff och tema för denna. Innan ni tar beslutet om temat är det viktigt att fundera över vilka som bör

Se till att träffen inte krockar med några stora högtider. Det
kan vara bra med en interkulturell kalender där ni kan se när
Ramadan, Kristi himmelsfärdsdag, Lohri och andra högtider
infaller. En aktivistkalender är också bra att ha. Där finns till
exempel datum för dagar som internationella dagen mot
homofobi (idaho). Om ni vill att så många som möjligt ska
kunna vara med är det viktigt att tänka på det redan i planeringen
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Det här kapitlet handlar om hur forum där medlemmar möts
kan motverka begränsande normer och maktobalanser, för
att fungera som demokratiska samlingspunkter där alla kan
delta på lika villkor. Kapitlet kan användas för att planera,
genomföra och utvärdera olika typer av möten eller medlemsträffar. Kapitlet kan också användas som ett komplement till kap. 7. c. (årsmötet).
Kapitlet är indelat i tre olika delar: innan, under och efter medlemsträffen.
”Innan medlemsträffen” handlar om hur ni förbereder
och öppnar upp träffen för alla medlemmar, hur ni gör kallelsen och anmälningsformuläret så bra som möjligt, samt
hur ni kan tänka kring tillgänglighet.
”Under medlemsträffen” rör saker som lokalen ni vistas
i och hur ni tillsammans tar fram regler för en demokratisk
medlemsträff.
”Efter medlemsträffen” tar upp utvärderingar och hur ni
kan lära er av det som upplevdes som bra respektive dåligt
för att på så sätt bli ännu bättre arrangörer.
Del 1: Innan medlemsträffen
Tema för medlemsträffen

Inbjudan och anmälan
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Inbjudan är ofta den första informationen som når medlemmarna inför medlemsträffen och det är den som lockar
medlemmarna till att delta. Hur gör ni då denna så öppen
som möjligt ?
Här följer en lista på saker som är bra att tänka på när ni
jobbar med inbjudan:

timmars sömn per natt och andra behöver pauser för att
kunna be. Tänk också på att läs- och skrivsvårigheter gör att
det kan vara svårt att hänga med om medlemsträffen inte
är språkligt anpassad.
Om ni ska bjuda på mat är ett tips att servera veganskt
så täcker ni upp många behov, t.ex. från de som efterfrågar
halal och vegetarisk mat eller från de som vill bryta mot normer kring kost. Om deltagarna har fler matbehov som att de
är glutenallergiker med mera så kommer ni att få veta detta
när det har efterfrågats i anmälan.
Det finns en poäng med att än en gång uttrycka tydligt att ni kommer att anpassa medlemsträffen efter de olika
behov som finns. I ett anmälningsformulär kan se ut på det
här sättet:

Språket och mängden information
Försök att använda så enkla ord som möjligt och håll informationen kort. Skilj på vad medlemmarna behöver veta
redan nu och vilken information ni kan ge dem senare.
Uppgifter ni behöver från deltagaren
I en anmälan ska deltagaren oftast ange namn, adress,
kön, ålder eller personnummer, allergier, speciella matbehov
och liknande. Vissa av dessa saker kan utestänga folk från
att anmäla sig. Hur definieras exempelvis kön i er anmälan ?
Om medlemmarna bara kan anmäla sig som tjej eller kille
stänger ni ute människor som inte definierar sig med ett av
de könen. Tänk igenom om det finns någon anledning till att
ni har med de saker ni frågar efter vid anmälan. Är det viktigt
att ta reda på deltagarnas könsidentitet ? Om det är viktigt
kan ni ha tre svarsalternativ (exempelvis kvinna, man, transperson) eller låta deltagaren själv definiera sitt kön genom
att lämna ett öppet fält.

Har du något av följande behov ? Kryssa i så fall i:
• hörselslinga
• teckentolk
• tillgång till ramp eller hiss
• punktskrift
• allergier, i så fall mot vad? ............................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
• övrigt, i så fall vad? (Kan vara behov av ett visst antal
timmar sömn, mat på speciella tider, många raster
m. m.) .....................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Praktisk information och behov
Datum och plats för träffen är viktigt att få med. Behöver medlemmarna betala resor, boende och mat själva eller
står ni eller någon annan för kostnaden ? Det är också viktigt
att visa öppenhet i inbjudan. Poängtera att det finns möjlighet att få tolk om någon skulle behöva det och att det finns
hörselslingor i salarna ni kommer använda. Skriv på vilka sätt
lokalerna kommer vara tillgängliga och att ni anpassar arrangemanget efter de behov som medlemmarna har.
Det är också viktigt att öppna upp för olika behov då alla
inte har samma förutsättningar att delta på medlemsträffen. Vissa kanske har behov av många raster för att de inte
kan koncentrera sig längre stunder, en del behöver tretton

Genom att ha många alternativ öppnar ni upp för alla medlemmar att anmäla sig, oavsett vilka behov de har.
När det gäller personnummer är det också bra att specificera om ni behöver de fyra sista siffrorna och kanske även
varför ni behöver dem. Ett annat tips är att be om telefonnummer till närmsta anhörig redan i anmälan. Detta är en
trygghet för er som organisation om någonting skulle ske
under träffen och ni behöver komma i kontakt med medlemmars anhöriga.
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Krisplan

Trygghet
Trygghet under medlemsträffen är en viktig aspekt för
både medlemmarna och för anhöriga och familjer som är
kvar hemma. Därför är det bra att visa på hur trygg medlemsträffen kommer att vara redan genom inbjudan. Om ni
har personal som är med, skriv det tydligt och lämna även
kontaktuppgifter till dem. På så sätt kan medlemmar komma
i kontakt med er om de har frågor innan eller under träffen. Informera också om hur ni kommer att bo under medlemsträffen samt om den är alkohol- och drogfri.

övning:
Ta fram gemensamma regler

Brainstorma fram reglerna eller ta en runda där alla får säga
något som de vill ska gälla som regel under medlemsträffen.
Då kan ni till exempel få in regler som att alla ska försöka prata tydligt, att ni tar regelbundna pauser eller att ni har raster
som passar bönstunder. Det kan vara bra att tänka igenom
vilka regler ni vill ha med för att medlemsträffen ska vara
ickekränkande och fungera på lika villkor för alla. Förbered
dessa och att föreslå dem ifall ingen tar upp dem spontant.

Att göra en krisplan betyder inte att ni förutsätter att det
värsta ska hända, bara att ni är förberedda om någonting faktiskt skulle ske. En krisplan kan innehålla telefonnummer till
alla som kommer att ha något ansvar under medlemsträffen
och en lista på vilka ansvar de olika personerna har. Kartor
till sjukhus är bra att ha med. Använder ni er av bilar under
medlemsträffen så är det bra att lägga en karta i varje bil.
Telefonnummer till akuten, psykakuten och sjukvårdsupplysningen kan också behövas under träffen. Sätt upp brandsäkerhetsregler så att alla ser dem och gör ett schema för
vem som ansvarar för brandsäkerheten under dag- respektive
kvälls- och nattid. Att ha en krisplan gör det enkelt för vem
som helst att kolla upp hur ni går tillväga om någonting skulle
ske, en trygghet för alla som är med helt enkelt.

Runda: En runda går till så
att alla sitter i ring och så får
var och en säga något i tur
och ordning. Det är viktigt
att alla låter varandra tala
till punkt här, och så kan
diskussioner om det som
sagts ske efteråt. För att
underlätta turordningen
kan ett föremål skickas runt,
och endast den som har
föremålet får prata. Rundan
kan innehålla gemensamma
frågor eller reflektioner som
varje person ska svara på,
till exempel ”Jag heter … ”,
”Mitt favoritdjur är …”, ”På
ett möte tycker jag att det är
viktigt att …” I en bra runda
får alla komma till tals
och alla får lyssna. Rundor
kan också vara ett bra sätt
att inleda och avsluta ett
möte om en vill ta reda på
deltagarnas farhågor och
förväntningar och på ett
enkelt sätt utvärdera hur det
sedan gick.

Tips ! Pronomenrunda
Det kan kännas tryggt och bra att i såväl nya som
gamla sammanhang ha en så kallad ”pronomenrunda”. En pronomenrunda kan hållas till exempel i
samband med presentationsrunda. Då kan var och en
få presentera det pronomen med vilket den önskar
bli omnämnd i tredje person. Pronomen betyder
ungefär det som en använder istället för namnet på
en person. Exempel på pronomen är hon, den, hen,
han, dom. En pronomenrunda ger alla möjligheten
att själv definiera sig. En sådan runda gör dock inte
att det sedan är hugget i sten, det går alltid att ändra
sig. Just den här gången kan någon säga att den vill
bli kallad hon, på nästa att den vill bli kallad han och
på en tredje runda att den vill bli kallad den. Det
är sådant som kan ändras hela tiden efter hur var
och en vill definiera sig för stunden. Denna runda
handlar om att skapa möjligheter att bryta bilden av
ett konstant och tudelat könssystem där en måste
definiera sig som antingen man eller kvinna.

Del 2: Under medlemsträffen
Att få alla att känna sig
välkomna

7. Att omskapa makt i rummen (d. Medlemsträffen)

När ni ska ha er medlemsträff är det viktigt att alla känner
sig välkomna. Att sätta upp gemensamma regler för träffen
är ett sätt att låta alla medlemmar komma till tals. Ni som
arrangörer kan passa på att ta upp regler om att svåra ord
inte får användas utan förklaring, att det inte är tillåtet att
prata i mun på varandra och andra grundregler som ni vill
ska gälla. Om många av deltagarna känner varandra medan
andra är helt nya, kan en regel vara att undvika internskämt,
eftersom sådant kan få vissa att känna sig utanför. Era gemensamma regler lägger grunden för ett jämlikt samspel under
medlemsträffen.
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Den fysiska miljön

Tips ! Bryt könsuppdelningen på toaletterna !
Många toaletter
som finns i lokaler är
uppdelade efter två
kön, nämligen man och
kvinna. Ibland finns också
en tredje toalett som
har en rullstolssymbol.
Helt plötsligt blev kön
alltså inte så viktigt
ändå ? Toalettsymboler
är ett sätt att kategorisera människor i kön och
funktionalitet. Hur kan ni
göra för att bryta detta ?
Utvärdering

7. Att omskapa makt i rummen (d. Medlemsträffen)
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Tänk på hur lokalerna är möblerade. Om personer som har
rullstol deltar så är det bra att tänka på att lämna plats utan
stolar vid borden och att inte ställa fika eller annat material
på höga bord eller hyllor. För personer med synnedsättningar
kan det vara jobbigt om det är starkt solljus i lokalen, men
det får inte vara för mörkt heller. Kolla om hörselslinga finns
och ta reda på hur akustiken är. Om ni visar information på
whiteboard eller projicerar den på duk kan det vara bra att
läsa allt som står där högt, så att alla kan ta del av informationen. Ska ni visa film är det bra om den är textad. Befinner ni er
i utomhusmiljö är det viktigt att tänka på att alla ska kunna
ta sig fram och delta på lika villkor i de aktiviteter ni har.
Känner ni er osäkra på hur ni kan jobba med tillgänglighet, kolla in Handisams hemsida (www.handisam.se) och
framförallt- anpassa efter de behov som medlemmarna har.
Vad de har för behov har ni fått veta genom anmälan när
ni ställt frågor om det. Ni kan också ta direktkontakt med
medlemmar som anmält sig för att få tips om hur det blir
bäst för dem.

tyckte medlemsträffen var odemokratisk så kan hen skriva
varför hen tyckte det.

Del 3: Efter medlemsträffen
En utvärdering av medlemsträffen vinner alla på. Arrangörerna får information om vad som har varit bra respektive dåligt
och medlemmarna får en chans att påverka hur nästa träff
ska se ut. När ni ska göra en utvärdering, fundera igenom vad
det är ni vill ha svar på. Vill ni veta vad deltagarna tyckte om
maten, boendet och själva medlemsträffen, vill ni ha mer detaljerad information om vad de tyckte om medlemsträffens
olika delar eller vill ni ha information om hur deltagaren upplevde träffen utifrån ett norm och maktperspektiv ? Det kan
vara bra att ha med blandade frågor. Ni kan ställa öppna frågor där deltagarna kan lämna kommentarer, ha frågor med
olika alternativ att välja mellan, eller en skala där deltagarna
får värdera hur bra de tyckte de olika delarna var.
Det kan finnas mycket att vinna på att lämna plats för
egna kommentarer i en utvärdering. Där kan det komma
fram mer utförliga svar om olika saker. Exempelvis om någon
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Såhär skulle en fråga i utvärderingen kunna se ut:
Fanns det något praktiskt med medlemsträffen som var negativt för dig? Kryssa i ett eller flera alternativ!
• Maten
• Tiden för medlemsträffen
• Boendet
• Lokalerna/den fysiska miljön för medlemsträffen
• Träffens upplägg
• Anmälningsprocessen inför träffen
• Informationen inför träffen
• Annat: ..............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Kommentarer: ...................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
I den här frågan kan en alltså kryssa i olika alternativ, men
det finns också plats för ett eget alternativ och för att lämna
kommentarer.
Här följer några andra exempel på frågor om tillgänglighet som kan ställas i en utvärdering:
1. Kände du dig trygg och bekväm under medlemsträffen ? Om nej, vad kunde ha gjorts bättre ?
2. Kunde du ta del av all information under medlemsträffen ? Om nej, vad kunde ha gjorts bättre ?
3. Var medlemsträffen anpassad efter dina behov ? Vad
kunde ha gjorts bättre ?
4. Fungerade den fysiska miljön för dig ? Om nej, beskriv
varför den inte fungerade !
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7. Att omskapa makt i rummen (d. Medlemsträffen)
Att lära av sina misstag och
bli bättre

8. Vi som maktgrupp

Vilka slutsatser kan ni dra av medlemmarnas utvärderingar
och era egna erfarenheter från medlemsträffen ?
Efter utvärderingen av medlemsträffen kommer det säkert upp en mängd åsikter och även om det är mycket som
varit negativt så ska ni inte misströsta. Gå igenom det som
funkat mindre bra och se hur ni kan förbättra de sakerna i
framtiden. Gör en checklista utifrån det ni gjort denna gång
och vad ni glömde, så blir nästa medlemsträff ännu bättre.

8. Vi som
maktgrupp
Sambandet mellan
kommunikation, normer
och makt

Det här kapitlet riktar sig till alla grupper i en organisation.
Det kan till exempel användas av en arbetsgrupp, kansliet,
styrelsen, valberedningen eller den grupp som är ansvarig för
information och kommunikation. Kapitlet handlar både om
kommunikation inom gruppen och om hur ni som grupp
kommunicerar utåt.

Fundera på …
”Det går inte att inte kommunicera.”
Hur ser det ut
i er organisation egentligen,
är den öppen
för alla medlemmar ?

Påståendet ovan tolkar vi som att det är omöjligt att inte
påverka människor, eftersom kommunikation är just påverkan. Därför är det viktigt att kommunikation inte är en oreflekterad process, utan något som vi ständigt är medvetna
om. Det här kapitlet kommer bland annat att handla om hur
demokrati och kommunikation hänger ihop, kommunikativa rollers skapande och befästande av normer och makt,
samt hur normer kommuniceras. Slutligen innehåller det en
checklista som kan vara till hjälp om ni vill göra normkritiskt
informations- och kommunikationsmaterial.

Hur kan ni jobba
vidare för att nå och locka
medlemmar som inte har
visat intresse innan ?
Varför vill ni nå ut till fler
personer ?
Demokrati och
kommunikation
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40 procent av de tillfrågade i en undersökning om kommunikation gjord av Förbundet Vi Unga, menade att bristande
kommunikation är ett demokratiproblem. Detta visar att
kommunikation är en viktig fråga. Vad händer med demokratiaspekten om endast vissa inkluderas i organisationens
kommunikation ?
Demokrati betyder folkstyre och handlar om att ge folket, eller i civilsamhällets fall medlemmarna, möjligheter att
styra sitt land eller sin organisation. På vilket sätt påverkar
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bristande kommunikation demokratin ? Låt oss ta årsmötet,
det högsta beslutande organet, som exempel. Hur påverkas
organisationen av att bara vissa medlemmar känner till att
årsmötet ska hållas ? Går det att gömma sig bakom att säga
att det stod på hemsidan i två månader ? Om vi enbart annonserar om årsmötet på hemsidan, så kommer enbart de
som har tillgång till, och som kan använda sig av, datorer och
internet att få denna information.
Demokrati handlar om delaktighet. Här finner vi ytterligare ett samband mellan demokrati och kommunikation. En
välfungerande kommunikation syftar till att hela tiden öka
delaktigheten och säkerställa att alla inbjuds att vara med.

En förklaring av samtliga kommunikativa roller som vi har
valt att fokusera på finns på de rollkort som ni hittar i bilaga
4 i slutet av boken. Rollkorten behövs även för att jobba med
den övning som ni hittar nedan.
Vi vill också poängtera att ingen är endast en av rollerna
utan alla människor kan ha olika roller i olika situationer.
övning:
Kommunikationsrollspel

Diskutera efteråt
Kommunikativa roller

Vilka olika roller kan vi ta när vi kommunicerar ? Vad betyder
dessa roller för hur en grupp eller en organisation kommunicerar ? Är vi alltid en och samma person i alla sammanhang ?
Vi har valt att tala om kommunikativa roller för att belysa de olika sätt som personer i en organisation kan ha i sin
kommunikation. Det finns ingen mall för hur alla kommunicerar. Den roll vi tar i ett visst sammanhang kan i hög grad
påverka hur maktfördelningen ser ut och hur vissa normer
ifrågasätts medan andra anses så naturliga att de får leva
vidare ostörda.
De kommunikativa roller vi har valt att ta upp är …
… den observerande och analytiska lyssnaren
… den delgivande och informationsspridande
informatören
… den debatterande och påverkande retorikern
… den positiva och karismatiska minglaren
… den dialogburna och förtroendeingivande coachen
… den tyckande och skämtsamma krönikören
… den målinriktade och stressade sprintern
… den informationssamlande och vetgiriga
informationskleptomanen
… den kritiserande och ifrågasättande ständiga kritikern
… den cyniska och redan övertygade idédödaren

Samla 3–5 personer och dela ut de olika rollkorten. Välj sedan ett ämne som ni ska diskutera. Varje person i gruppen
ska nu spela en av de roller den har blivit tilldelad. Diskutera
eller debattera i minst 5 minuter.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad hände i gruppen ?
Hur valde ni vilket ämne som skulle diskuteras ?
Vem tog vilken roll ?
Hur använde ni makt i denna övning ?
Vilka var de mest inflytelserika deltagarna ?
Hur påverkade de gruppen ?
Vilka strategier användes för att fördela makt ?
Vilka strategier hade kunnat användas för att fördela
makt ?
• Blev det en konstruktiv diskussion ?
• Hur skulle ni gjort om ni hade fått välja själva ?

Fundera på …
Vilka roller finns i er styrelse,
förening, arbetsgrupp eller liknande ?
På vilket sätt bidrar rollerna
till att skapa och befästa normer ?
Vilka roller har mycket
respektive lite makt i organisationen ?
Hur kan rollerna synliggöras utan att peka ut
specifika personer och därigenom kanske hjälpa till att skapa eller befästa normer ?
Finns det några samband mellan personers kön, status i gruppen och
den roll de är benägna att ta ? På vilket sätt ?
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Makten över ordet

Kommunikation är makt eftersom kommunikation påverkar
och påverkan är makt. Därför är det viktigt att fundera över
makten över ordet. Vem är det som har makten över ordet
och hur har den fått det ? Vad är skillnaden mellan tilldelad
eller formell makt (som exempelvis en ordförande har) och
tagen eller informell makt (det vill säga makt som inte givits
i demokratisk ordning) ?
Makt kan definieras på väldigt många olika sätt men vi
vill uppmärksamma den kommunikativa makten lite extra
eftersom vi stöter på denna maktform dagligen.
I skolan är makten över ordet tilldelad läraren. Detta är
en norm som sällan kritiseras i Sverige, liksom den att många
styrelsemöten endast leds av ordföranden. Att tilldela någon
den formella makten kan vara ett bra sätt att få struktur på
till exempel ett möte eller i ett klassrum. Precis som annan
typ av makt kan den formella makten över ordet missbrukas.
Här är det allas ansvar att vara uppmärksamma på hur personen med makten över ordet hanterar sin makt. Använder
personen sin maktposition för att driva en egen agenda ? Ger
personen bara ordet till vissa personer ? Använder personen
sin makt för att skapa en hierarki där kritik inte tillåts ?
När det kommer till den informella makten över ordet
kan det ibland vara svårt att upptäcka personen eller personerna som innehar denna typ av makt. Ändå har nog de flesta
av oss påverkats av dessa personer. Typiska personer med den
informella makten över ordet är personer som anses vara ”veteraner” eller ”experter”, som ”har bra saker att säga” eller ses
som pålitliga källor. Det kan också handla om en grupp som
domineras av personer som också har ett privat förhållande
(som vän eller släkting). I dessa grupper är det till och med
svårt för någon med en tilldelad formell makt över ordet att
nå fram med sin kommunikation.
Den informella makten över ordet tilldelas också personer som talar ”rätt” språk, ser ut på ”rätt” sätt eller som
känner ”rätt” personer. Det vill säga normpersoner i det sammanhang det handlar om. Den informella makten kännetecknas också av att den ofta utövas i så kallade informella
sammanhang, exempelvis under pausen, i bussen på väg till
mötet eller i andra informella samtal.
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Fundera på:
Vad betyder det
att ha makten över ordet ?
Vem har makten över ordet i
er organisation ?
Vilket ansvar har
den som har makten över
ordet ?
Hur kan kommunikation
användas som maktmetod ?

De som har formell eller informell makt över ordet har ett
enormt ansvar för att förvalta denna makt på bästa sätt. Det
är allas ansvar att vara medveten om den egna positionen och
ställa kritiska frågor till sig själv. En självkritisk blick kan vara
en av de viktigaste metoderna för att jobba med att förändra
det sätt på vilket en utnyttjar sin makt. Stor makt över ordet,
oavsett om den är formell eller informell, har också den som
frekvent använder sig av härskar- och främjartekniker. Läs mer
om dessa tekniker på sid. 28.
Det kan verka som att vi ser makt som något negativt i
sig, men genom att reflektera och förändra sitt sätt att utöva
denna makt, kan en skicklig kommunikatör använda makten
som en positiv tillgång.
Effekter av bristande internkommunikation

Hur kan makt över
ordet användas som en
positiv tillgång ?
Försök komma på tre
gånger då ni har
påverkats av informell makt
över ordet

Vi har tagit upp olika kommunikativa roller och påpekat vikten av makten över ordet. Troligt är då att vi kan konstatera
att brister i kommunikationen kommer att påverka organisationen och personerna i den i olika riktningar. Detta avsnitt
handlar om vilka effekter bristande internkommunikation
kan få och hur vi kan upptäcka dessa.
Vi Ungas kommunikationsundersökning visar att 45
procent tappar intresset, det vill säga förlorar engagemanget,
om de inte får tillräckligt mycket information från sin organisation. Vad betyder det för en organisation om ungefär hälften av medlemmarna har ett lägre engagemang på grund av
att de inte får tillräckligt med information ? Kommunikation
sker på mottagarens villkor, vilket gör att avsändaren alltid
har ett ansvar för att se till så att informationen når fram.
I samma undersökning som hänvisas till ovan framgår
att cirka 20 procent känner sig utanför om de inte får tillräckligt med information. Att verka inom ett sammanhang och
känna samhörighet är utan tvekan en de främsta anledningarna till att engagera sig i en organisation. En uppenbar effekt
av bristande internkommunikation är alltså utanförskap.
Hur, när, med vem och på vilket sätt personer inom organisationen talar och sprider information kan gå obemärkt
förbi den som har varit engagerad i organisationen en längre
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tid. Just därför är det så viktigt att uppmärksamma detta.
Jargonger är interna språkbruk som ofta är svårbegripliga för
utomstående. Utomstående här är alltså alla nya medlemmar och eventuellt blivande medlemmar, men också personer som av en eller annan anledning är exkluderade från ett
sammanhang. Jargonger kan exempelvis skapas i en styrelse
och blir då svårbegripliga för alla som inte ingår i styrelsen,
det vill säga nästan alla andra medlemmar. Styrelsen har en
mycket viktig uppgift i att säkra en bra internkommunikation. Om styrelsen kommer ut till en lokalavdelning och tar
med sig sitt speciella språk och sin jargong kan det lätt uppstå
missförstånd och språkförbistring.
övning: Jargongquiz

Vilka ord eller uttryck är typiska för er grupp ? Välj ut minst
fem ord eller uttryck. Testa dessa på fem för er okända personer. Välj personer som är så olika er själva som möjligt. Fråga
personerna vad de tycker att orden betyder.
Diskutera efteråt: Hur tror ni att exempelvis potentiella
nya medlemmar klarar jargongquizen ? Hur kan ni göra för att
alla ska förstå orden eller uttrycken som ni använder ?
Eftersom det finns speciella normer kring hur vi pratar så
finns det förstås också normer kring hur vi inte pratar. Denna
typ av kommunikation kan vi kalla för tystnadskulturer eller tabun. Tabu kan ses som en typ av icke-kommunikation
eftersom det är något vi inte kommunicerar. De frågor som
är tabun hamnar nästan aldrig på dagordningen och diskuteras sällan eller aldrig ens i informella sammanhang. Det
betyder alltså att de ämnen som är tabu aldrig lyfts upp för
diskussion.

övning: Tabudebatt

Fundera i fem minuter på vilka frågor eller ämnen som skulle
kunna vara tabu i er organisation. Skriv ner dessa. Dela upp
deltagarna i minst två grupper. Dra därefter en av lapparna
med ämnen på. Det som kommer upp ska ni nu diskutera i
debattform. Grupp ett ska utgå från att det är viktigt att prata om detta ämne och grupp två ska utgå från motsatsen.
Diskutera efteråt: Hur kommer de sig att ni inte diskuterat
detta ämne tidigare? Hur kändes det att nu diskutera det?
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Att en organisation blir homogen, det vill säga likartad,
beror ofta på att den yttre kommunikationen enbart riktas
till en viss typ av människor. Skapandet av en homogen organisation sker ofta omedvetet, men på flera plan. Det kan
handla om språkbruk, bilder i interna medier eller vem som
känner vem. Sociala relationer utanför organisationen är en
viktig faktor för att skapa en homogen gruppsammansättning. Personer med vänskaps-, kärleks- eller familjerelationer
har en naturlig anledning att känna förtroende för varandra.
Därför är det inte ovanligt att det finns starka sådana grupper i organisationer.
övning: Homogenitetsstick

Fundera på …
Vad är engagemang för er ?
Vad skulle få er
att tappa ert engagemang ?
Fundera på sammanhang
där er organisation har
orsakat utanförskap. Hur
samverkar utanförskap med
normer ? Vad kunde ni gjort
annorlunda ?
Vad är otydligt
ledarskap för er ? Vad händer
när det inte är tydligt vem
som ansvarar för vad ?

I den här övningen gäller det att ta stick. Ett stick tar ni genom att hitta något som ni har gemensamt. Dela in er i grupper om tre till fyra personer i varje.
Försök sedan att komma på så många likheter som möjligt. Exempel: samma hudfärg, samma modersmål, samma
efternamn, samma fritidsintressen. För att göra det ännu svårare får ni inte säga saker ni gillar eller ogillar. Flest stick vinner
titeln ”mest homogena grupp”.
Diskutera efteråt: Vad tog ni inte upp ? Vilket fokus fanns
i de likheter som ni tog upp – var det saker ni är, saker ni gör
eller åsikter ni har ? Vad beror det på att vissa saker kommer
upp och inte andra ? Var det någon av diskrimineringsgrunderna ni inte tog upp och vad beror det i så fall på ? Vilka
fördelar respektive nackdelar finns det med att vara en homogen grupp ? Vad kommunicerar ni som grupp utifrån vad
ni kom fram till i övningen ?
Kommunikation och normer
”Så har vi alltid gjort”, ”det där har vi testat förut” och ”det
bara är så” är tre citat som ofta används av dem som ”varit
med förr”. Inte nog med att en sådan attityd motverkar kreativitet och nytänkande, den visar också hur normer befästs
och upprätthålls i en organisation.
Angående sambandet mellan normer och kommunikation
i en organisation är det viktigt att tänka på att kommunikation
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sker på många olika plan. Det handlar alltså inte bara om vad
människor säger utan det kan också handla om vad någon gör
eller inte minst, vad någon inte gör.
Eftersom normer påverkar det mesta av våra sociala och
professionella liv så är det självklart att de också påverkar
vår kommunikation, och vice versa. Vilka normer vi skapar
och befäster inom organisationen beror alltså på hur vi kommunicerar.
Redan befintliga normer i en organisation blir också starka faktorer i hur organisationen kommunicerar internt. Finns
det t. ex. en uttalad norm att styrelsen får arbeta oemotsagd
så kommer också organisationen kommunicera att det inte
är tillåtet att kritisera styrelsen.
Fundera på …
Kommunikation och
diskrimineringsgrunderna        Etnicitet
– vad kommunicerar information
som inte alla i organisationen kan läsa ?

8. Vi som maktgrupp
Checklista för
kommunikations- och
informationsmaterial

Kommunikationsmaterial säger mycket om vem eller vad som
är norm i en verksamhet. Eftersom det är viktigt att alla känner
sig inkluderade är det viktigt att vara noga med sådana texter, liksom bildvalen och bildtexterna. Hur en formulerar sig,
vilka exempel som används, och vilka bilder som får illustrera
en verksamhet säger mycket om vem som är den tilltänkta
läsaren och medlemmen. Ofta tänker en inte på vilka dolda
budskap som kommunikations- och informationsmaterial
innehåller, men hur en kommunicerar avgör vem som känner
sig inkluderad, och vem som känner sig utestängd.
Här följer ett antal frågor som stöd för er när ni tar fram
och publicerar nytt material.

Sanningar

Vilka sanningar tas för givna ? Sådana sanningar kan exempelvis handla om sexualitet, kön eller etnicitet. Kanske förutsätts i en text om organisationens teaterverksamhet att
medlemmen är en ung kille som har full funktionsförmåga,
vilket gör att vi omedvetet riktar informationen till bara just
den gruppen. Detta får som konsekvens att andra grupper
inte blir inkluderade. Fundera på vilka sanningar som kan
utläsas i materialets text, bild och bildtexter och vilka sanningar som saknas. Var också uppmärksam på hur texten
beskriver människor och verksamheter. Kön, sexuell läggning
och hudfärg nämns oftast bara när det är någon som bryter
mot normen, trots att det är irrelevant för sammanhanget.
Exempel: ”Damfotbollsspelaren skadade sig under match”.
Hur ofta skrivs det om herrfotbollsspelare ?

Bilder

Se över bilder. Visas en grupp (kön, etnicitet, funktion, ålder
osv.) på en majoritet av bilderna ? Förstärks eller utmanas
traditionella normer för exempelvis kön ? Visas grupperna på
ett stereotypt sätt, såsom aktiva killar och passiva tjejer ? Om
det är så, vänd på rollerna och visa att det faktiskt är möjligt
att bryta mot normerna.

Religion eller annan trosuppfattning
– vad kommunicerar ett läger där det endast serveras griskött vid en måltid ?
Funktionalitet
– vad kommunicerar en lokal som kräver att alla kan gå i trappor ?
Kön
– vad kommunicerar en styrelse med endast ett kön representerat ?
Könsidentitet eller könsuttryck
– vad kommunicerar toaletter med mans- respektive kvinnosymboler ?
Sexuell läggning
– vad kommunicerar ett skämtsamt snack om homosexualitet ?

Kan ni komma
på fler saker som ni som
organisation riskerar att
kommunicera kopplat till
diskrimineringsgrunderna,
samt till socioekonomisk
status och privatliv?

Ålder
– vad kommunicerar en kommentar som
”Du är så duktig för att vara så ung” ?
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Tips ! Ofta när vi försöker lyfta fram människor som avviker från normen glömmer vi
bort att vi kan avvika från fler än en norm. Till exempel så kan en människa både sitta i
rullstol och ha slöja eller ha en annan hudfärg än vit.
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Tillgänglighet

Delge informationen på ett sätt som gör den tillgänglig för
alla. Är texten skriven på ett enkelt och tydligt sätt ? Tänk
igenom val av textstorlek, typsnitt och layout så att informationen blir tydlig. Tänk på att alla inte är seende, känner
sig bekväma med ett akademiskt språk eller talar flytande
svenska.

övning: Kommunicerande
normer

Den här övningen syftar till att knyta samman de delar som
ni har läst hittills i kapitlet om förhållandet mellan kommunikation och normer. Övningen ska få er att fokusera på era
värderingar och normer i kommunikationssammanhang,
för att ni på ett bra sätt ska kunna arbeta vidare med dem.
Som ni säkert har förstått vid det här laget så är det ofrånkomligt att de värderingar, kulturer och normer som finns i
er organisation kommunicerar något. Vissa normer kan vara
ganska enkla att upptäcka medan andra kan vara svåra att
upptäcka för er som finns i organisationen. Övningen syftar
därför också till att synliggöra dessa normer.
Börja med att på ett A1-papper (blädderblocksblad) rita
upp övningen enligt illustrationen.

Uttalade/synliga      Outtalade/synliga

Uttalade/osynliga      Outtalade/osynliga
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8. Vi som maktgrupp
I övre vänstra hörnet har ni fältet för de normer och värderingar som är uttalade och synliga. Dessa normer och värderingar är troligen de som ni redan nu har lyckats identifiera.
De är tydliga och kanske något som diskuteras ganska ofta i
organisationen, exempelvis att det bara är vita svenskar som
sitter i organisationens styrelse. Dessa normer och värderingar är ofta synliga även för andra och kan bidra starkt till
andras uppfattningar om er organisation. Det är normerna
och värderingarna i denna kategori som är lättast att hantera.
Ni bör alltså på lång sikt sträva efter att fylla denna kategori
och tömma de övriga.
I övre högra hörnet finns fältet för normer och värderingar som är outtalade men synliga. Detta är saker som ni sällan eller aldrig pratar om i organisationen men som många
observerar. Dessa brukar också vara tydliga för personer som
inte är en del av organisationen. Har ni problem med att hitta
dessa normer kan ni därför fråga någon utomstående och be
dem berätta om sina observationer (och fördomar) om er
organisation. Ni kommer troligen att hitta många normer
när ni studerar utomståendes observationer.
I nedre vänstra hörnet ska ni placera de normer och värderingar som är uttalade men osynliga. Dessa karaktäriseras
ofta av att personer i er organisationen säger att ”Det här är
en norm i vår organisation men jag kan inte ge något exempel på det”. Det är alltså lätt att prata om normerna och värderingarna i den här kategorin, men svårt att förändra dem.
eftersom det sällan finns konkreta exempel. Utmaningen här
ligger alltså i att hitta dessa konkreta exempel. Det kan göras
genom att exempelvis ställa frågor som: När brukar vi prata
om dessa normer ? Vad pratar vi om precis innan ? Vad fick
diskussionen att starta ? Genom att ställa dessa och andra
frågor kan ni göra normerna synliga.
I nedre högra hörnet hittar ni den absolut svåraste kategorin, nämligen normer och värderingar som är både outtalade och osynliga. Dessa är troligen en så naturlig del av organisationens kultur att ingen tänker på dem. Detta gör det
också oerhört viktiga att försöka uppmärksamma dem. En
hjälp på vägen kan vara att de sällan är outtalade hos varje
enskild person. Detta är också den svåraste kategorin efter-
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som det krävs att ni öppnar er för varandra och tillsammans
försöker hitta eventuella outtalade och osynliga normer och
värderingar. Gör så här:
1. Sätt er var för sig och fundera i tio minuter på vilka
kommunicerande normer och värderingar som finns
i er organisation. Skriv dessa på post-it lappar.
2. När tio minuter har gått så hittar ni en person som
ni sätter er tillsammans med och diskuterar era lappar. Detta gör ni i ytterligare tio minuter. Har ni lappar
som är identiska så bestäm vilken av dem som ni ska
använda och släng den andra.
3. När tiden är slut går ni och sätter upp post-it lapparna
på det stora pappret
4. Diskutera sedan vad ni kan göra för att fylla upp fältet
för de uttalade och synliga normerna. Fundera över
hur ni ska gå till väga för att hantera de uttalade och
synliga normerna. Vilka uttalade och synliga normer
vill ni förändra ?

9. Jag som maktperson (a. Min respons på andras maktuttryck)

9. Jag som
maktperson
I denna del lämnar vi grupperspektivet och riktar istället in
oss på dig som individ. Vår utgångspunkt är att vi alla har
möjlighet att förändra och utjämna maktstrukturer och att
lära oss att inte reproducera begränsande normer. Kapitlet
börjar med en del om hur du kan jobba med din respons på
andras maktuttryck, och fortsätter med en del som handlar
om dina egna maktuttryck.

a. Min respons på
andras maktuttryck
”Kan man förändra samhället utan motstånd ? Att uppleva motstånd kan vara riktigt tufft och nedbrytande men
man ska också tänka på att motståndet är kvittot på att
det man gör kan leda till förändring.”
— Paulina de los Reyes, forskare.
Ur Interfems Makthandbok – för unga feminister som
(be)möter rasism och sexism i föreningslivet
När du engagerar dig i frågor som handlar om makt, normer och diskriminering i din organisation, kommer du sannolikt att möta motstånd. Motståndet kan handla om att
du utmanar en rådande maktstruktur som länge setts som
naturlig och som många känner sig trygga i. En del kanske
upplever att du skapar konflikter och ifrågasätter deras sätt
att vara när du lyfter obekväma frågor. Att ha en privilegierad
position i samhället innebär makt, vilket ger fördelar. Dessa
fördelar kan många vara ovilliga att släppa ifrån sig. Därför
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kan vissa människor uppfatta de förändringar du vill åstadkomma som ett hot. Motstånd kan du märka genom att du
blir bemött med härskartekniker, vilka syftar till att osynliggöra den fråga du försöker lyfta
Strategier för att bemöta härskartekniker
1.

Påminn dig själv och tydliggör för andra varför du väljer att
lyfta frågor om normer, makt och diskriminering. Ett argument kan vara att du ser att ni som organisation måste leva
som ni lär i arbetet med de mänskliga rättigheterna, eller att
du vill att organisationen faktiskt på riktigt ska vara öppen
för alla människor .

2

Kom ihåg att när du möter motstånd betyder det att du har
kommit någonstans. Om det arbete du gör eller de åsikter
du för fram provocerar, visar det att du har kommit till en
punkt där något som dittills har setts som naturligt och normalt nu ifrågasätts.

3.

Agera och problematisera när en härskarteknik används.
• Sätt ord på vad som händer
• Säg hur det känns
• Säg att du vill att diskussionen ska föras på ett
annat sätt
• Säg vad du vill att personen som utför tekniken ska
göra istället
• Förklara hur tekniken befäster makt

4.

Ge inte upp ! Alliera dig med andra, diskutera och ta till dig
nya strategier för att bemöta härskartekniker och framförallt
– glöm aldrig vad du kämpar för.
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9. Jag som maktperson (b. Mina egna maktuttryck)

b. Mina egna maktuttryck
För att kunna arbeta med dina egna maktuttryck är det viktigt
att du är normkritisk mot dig själv och ser hur du som individ
är med och reproducerar normer och makt. För att kunna göra
detta krävs att du skaffar dig en förståelse för när du befinner
dig inom normen och vilka privilegier det medför.

Att vara normkritisk
mot sig själv

9. Jag som maktperson (b. Mina egna maktuttryck)

Normer jag befinner mig inom

Hur jag vill utmana normen

Akademisk utbildning

Vara uppmärksam på när jag själv använder mig av
ord som är akademiska eller när jag i argumentationer hänvisar till min utbildning som ett sätt att få
makt i diskussionen.
Föreslå språkkoll på det informationsmaterial
som organisationen ger ut, för att undvika ett
akademiskt språk.

övning: Normkritisera dig själv

1.

2.

3.

Att ta ansvar för sin
maktposition

Gör en lista över vilka normer som ger makt och privilegier i
organisationen, exempelvis:
• över 25 år
• akademisk utbildning
• lång erfarenhet av styrelsearbete
• ingen funktionsnedsättning
• flytande svenska i tal och skrift

Ingen funktionsnedsättning

Föra fram mina åsikter till arrangörer inom organisationen kring vikten av att göra organisationens arrangemang tillgängliga.

Pricka av vilka av dessa normer du befinner dig inom, exempelvis:
• lång erfarenhet av styrelsearbete
• ingen funktionsnedsättning
• flytande svenska i tal och skrift
Gör en handlingsplan för hur du vill arbeta med att utmana
de normer du befinner dig inom. Fokusera på hur du vill utmana normerna hos dig själv och i organisationen. Fundera
också på i vilka situationer du lättast kan använda dig av dina
fördelar när du tillhör normen.
I en del maktrelationer tar den överordnade parten ansvar
för sin överordning. I många fall är det dock inte så. Istället
är det normbrytaren som problematiseras, vilket leder till
att ansvaret för att identifiera och analysera maktrelationen
läggs på den som är underordnad. För att undvika detta är
det viktigt att de som bestämmer i organisationen tar initiativ, men det krävs också något av dig som maktperson. Några
strategier för detta arbete följer här:
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Lära mig mer om hur jag kan anpassa möten och utbildningar som ger möjligheter till deltagande på lika
villkor, oavsett individers funktionalitet.

Fundera på …
Kan du komma på
fler strategier som människor med mycket makt kan
använda sig av för att
ta ansvar för sin
överordning ?
Vilka strategier
använder du redan och vilka
strategier skulle du vilja
utvecklas i ?

• Den med mycket makt ser sina privilegier och försöker
få omgivningen att ta del av samma privilegier
• Den med mycket makt är lyhörd inför underordnades
erfarenheter för att bli medveten om makt och privilegier hen hittills inte har varit medveten om
• Den med mycket makt tar ett steg tillbaka för att ge
plats åt andra
• Den med mycket makt problematiserar sin maktposition tillsammans med underordnade, för att skapa
gemensamma verktyg att analysera maktrelationen.
Till exempel kan en lärare som befinner sig i en maktposition arbeta med att göra eleverna medvetna om
maktstrukturerna i klassrummet
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3.

Uppmärksammar jag de grupper jag verkar i när jag upptäcker
att jag själv utgår ifrån begränsande normer i mitt agerande?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, aldrig                 Ja, alltid

Besvara påståendena genom att sätta ett kryss på skalan
1–10. Utgå ifrån vad du själv anser om din egen arbetsinsats
när det gäller att utmana normer i ditt ledarskap. Här är det
viktigt att du vågar vara självkritisk och ärlig för att du ska
kunna utvecklas.

4.

Är jag medveten om vilka maktstrategier i form av härskaroch främjartekniker som finns och när jag själv använder mig
av dem ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, inte alls medveten       Ja, väldigt medveten

När du satt dina kryss, ställ dig frågorna: Vad krävs för att
jag ska komma upp ett steg på skalan ? Vad bör förändras i
mitt ledarskap eller i mitt förhållningssätt gentemot andra
medlemmar ? Ställ dig själv samma frågor vid alla påståenden
och fundera ut konkreta åtgärder för att förbättra ditt arbete
inom varje specifikt område.

5.

Arbetar jag aktivt med att inte använda mig av härskar- och
främjartekniker för att befästa makt ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, inte alls             Ja, mycket aktivt

6.

Är jag medveten om vilka privilegier jag har av att ha normfördelar i vissa sammanhang ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, inte alls medveten       Ja, väldigt medveten

7.

Uppmuntrar jag andra i organisationen att aktivt bryta mot
traditionella normer ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, aldrig                Ja, hela tiden

8.

Är jag själv en förebild när det gäller att bryta mot normer ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, aldrig                Ja, hela tiden

9.

Hur normkritisk är jag ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Inte alls normkritisk          Mycket normkritisk

Är de utbildningar, aktiviteter, möten med mera som jag är
ansvarig för, genusmedvetna ? Alltså, ifrågasätter jag invanda
tankemönster kring manligt och kvinnligt när jag planerar
utbildningar, aktiviteter, möten med mera ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, aldrig                Ja, hela tiden
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övning: Jag på en skala
1.

2.

3.

4.

9. Jag som maktperson (b. Mina egna maktuttryck)

Här kan du uppmärksamma din egen roll i hur olika normer
upprätthålls i de sammanhang där du verkar. Gör så här:

Skriv ned åtgärderna i en handlingsplan till dig själv och börja
jobba med att utmana normer och invanda mönster så fort
som möjligt.
Gör om övningen efter några månader för att se om du kan
få ett bättre resultat.

Frågor
1.

2.

Hur god är min kunskap om likabehandlingsfrågor ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Jag vet ingenting.       Jag har mycket god kunskap

9. Jag som maktperson (b. Mina egna maktuttryck)
Fundera på …
Vilka roller tar jag ?
Hur fungerar jag i olika
sammanhang ?
Vilken roll går jag in i
när jag exempelvis
deltar på ett årsmöte ?
Om du själv
är medveten om
vilka roller du tar så
kommer det bli lättare
att jobba för en mer
jämlik maktordning.
Fundera kring hur det
har sett ut tidigare
år, men också hur du
skulle vilja att det ser ut
kommande år.

10.

Utgår jag ifrån att alla i organisationen har samma sexuella
läggning ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Ja, hela tiden                   Nej, aldrig

11.

Är de utbildningar, aktiviteter, möten med mera som jag är
ansvarig för tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, aldrig                Ja, hela tiden

12.

Är de utbildningar, aktiviteter, möten med mera som jag är
ansvarig för tillgängliga för alla medlemmar oavsett deras
ekonomiska resurser ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, aldrig                Ja, hela tiden

13.

Är de utbildningar, aktiviteter, möten med mera som jag är
ansvarig för tillgängliga för alla oavsett ålder och språknivå ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nej, aldrig                Ja, hela tiden

14.

Stereotypiserar jag människor utifrån ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion, trosuppfattning, funktionsförmåga, privatliv eller socioekonomisk
status?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Ja, ofta                 Nej, aldrig

15.
Påpekar jag när andra i min omgivning uppmuntrar och bekräftar normer ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Ja, ofta                 Nej, aldrig
16.

Utmanar jag normer och makt genom att aktivt bryta mot
dessa inför andra i min organisation, på utbildningar, aktiviteter, möten med mera ?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Ja, ofta                 Nej, aldrig
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jargong
Diskutera i grupp:

I vilka rum i organisationen kan det förekomma nedsättande,
värderande eller negativ jargong och språkbruk som har
samband med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionsnedsättning
Etnisk tillhörighet
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Ålder
Socioekonomisk status

Sätt upp symbolerna i de rum ni anser att det är relevant.

Anteckna: varför satte ni symbolerna just där ? ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

I vilka rum i organisationen kan det förekomma problem i
samband med (intern) rekrytering när det gäller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionsnedsättning
Etnisk tillhörighet
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Ålder
Socioekonomisk status
Privatliv

Sätt upp symbolerna i de rum ni anser att det är relevant.

Anteckna: varför satte ni symbolerna just där ? ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................
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Diskutera i grupp:
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rekrytering

regler
Diskutera i grupp:

I vilka rum i organisationen kan det finnas skrivna eller oskrivna regler, policys eller traditioner som riskerar att missgynna personer i samband med:
•
•
•
•

Etnisk tillhörighet
Könsidentitet eller könsuttryck
Religion eller annan trosuppfattning
Ålder

Sätt upp symbolerna i de rum ni anser att det är relevant.

Anteckna: varför satte ni symbolerna just där ? ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

I vilka rum i organisationen kan det finnas en tystnadskultur
eller tabu när det gäller:
• Socioekonomisk status
• Sexuell läggning
• Privatliv
Sätt upp symbolerna i de rum ni anser att det är relevant.

Anteckna: varför satte ni symbolerna just där ? ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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Diskutera i grupp:
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tystnadskultur



fysiska hinder
Diskutera i grupp:

I vilka rum i organisationen kan det finnas fysiska hinder som
begränsar möjligheterna för personer att delta och aktivt
bidra, kopplat till:
• Funktionsnedsättning
• Könsidentitet eller könsuttryck
Sätt upp symbolerna i de rum ni anser att det är relevant.

Anteckna: varför satte ni symbolerna just där ? ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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Diskutera i grupp:

Diskutera i grupp: finnas informations- eller kommunikationshinder som begränsar möjligheterna för personer kopplat till:
• Funktionsnedsättning
• Etnisk tillhörighet
• Socioekonomisk status
Sätt upp symbolerna i de rum ni anser att det är relevant.

Anteckna: varför satte ni symbolerna just där ? ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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Muhammed

är heterosexuell och bor med sin man i ett
villaområde. Hon tycker mycket om att odla
blommor och har en akademisk examen. Eva jobbar
på ett sjukhus.

gillar att spela basket och att läsa äventyrsromaner.
Han är sekreterare i sin bostadsrättsförening.
Muhammed är 36 år gammal.

Erik

Maria

pluggar på Handelshögskolan. Han är mycket
vältalig och har ett stort kontaktnät.

är 17 år och har precis börjat jobba i ett snabbköp.
Hon samlar pengar för att kunna hälsa på sina
släktingar som bor i Bolivia. Hon hoppas kunna
flytta ihop med sin flickvän, så snart hon fått en
egen lägenhet.

Pontus

Mina

har arbetat som rörmokarlärling i ett par år. Pontus
är öppen med att han precis har påbörjat en
utredning om könstillhörighet.

är ensamstående med två barn. Hon har två
deltidsarbeten och bor i en fyra i en medelstor stad.

Mi

Anders

är 15 år. Hon drömmer om att bli artist och repar
ofta med sitt band. Annars försöker Mi satsa på
skolan. Mi delar rum med sina fyra syskon.

volontärarbetar på ett hem för övergivna hundar
varannan helg. Det är en skön avkoppling från hans
jobb, som kan vara ganska stressigt ibland. Han delar
intresset för hundar med sin sambo och de äger en
ledarhund.

Bilaga 3          Medlemskorten

Eva

Bilaga 3          Medlemskorten

Sam

ska snart gifta sig. Hon är inte direkt religiös, men vill
ändå inte ha en borgerlig vigsel. Hennes föräldrar
ser fram emot bröllopet. Katarina bor i en av stans
finare förorter.

är arbetslös. Det är jobbigt att alltid ha dåligt med
pengar, men Sam är glad att hen hinner träffa sin
pojkvän så pass mycket. Sam skulle vilja plugga på
universitetet, men ingen i familjen har tidigare gjort
detta, vilket gör hen osäker.

Hulya

Ruth

har arbetat som socionom ett antal år. På fritiden
spelar hon rullstolsrugby. Hon har ett stort socialt
kontaktnät och umgås mycket med sin familj.

är djupt troende, och leder söndagsskolan
i den lokala kyrkan. Hon gillar att ha stora
middagsbjudningar och arbetar inom kommunen
och är en väl ansedd person i lokalsamhället.
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Minglaren har viss likhet med
retorikern i det att hen föredrar
talad kommunikation. Minglaren
trivs dock bättre med mycket folk
runtomkring sig, särskilt när dessa
är grupperade i mindre grupper.
Minglaren gillar att representera
sig själv och sin organisation. Minglaren kan prata om vad som helst
med vem som helst. Minglaren
kan vara den som i informella
sammanhang är bäst på att sprida
en positiv syn på en fråga, men
riskerar också att vara någon som
lätt kan sprida negativa tankar
som kan påverka många, på grund
minglarens sociala position.

Retorikern trivs bäst då hen har
allt ljus på sig. Retorikern har talets
gåva och kan ofta hänföra de
personer hen pratar inför. Viktigt
att tänka på är att den talade
kommunikationen kan ske både
genom teckenspråk och genom
muntligt språk. Denna roll föredrar
att sprida sin eller sin organisations
syn på saker i sammanhang så som
debatter, möten eller föreläsningar.
Retorikern kan ibland falla över i
att bli en Sprinter. Eftersom denna
roll har makt att påverka människor är det viktigt för den som
har den att fundera mycket kring
ordets makt.

Krönikören är lyssnarens motsats
och är mästare på att vara delaktig
i all kommunikation. Krönikören
har något att kommentera angående i princip alla ämnen oavsett om
hen har någon kunskap i ämnet
eller inte. En person med denna
roll ger sig inte sällan ut på hal is
när hen uttalar sig men har också
retorikerns förmåga att reda upp
situationen. Hen älskar att slänga
in ordvitsar, skämtsamma liknelser
eller referat till andra ämnen. Detta
kan vara både en fördel och en
nackdel för Krönikören.

Coachen är ett mellanting mellan
en lyssnare och retoriker i sitt
sätt att kommunicera. Coachen
försöker hitta nya synsätt och nya
vägar för att komma vidare. Det är
viktigt för denna roll att båda sidor
av en dialog, diskussion eller debatt
tas med i beräkningen. Coachen
får ofta ta del av mycket informell
information eftersom den som har
denna roll anses vara en god lyssnare. Detta gör också att coachen får
en viktig uppgift i att dela med sig
av rätt information. En bra coach
kan vara en stor tillgång för en
organisation medan en dålig kan
förstöra mycket förtroende.

Informationskleptomanen är precis
som Informatören otroligt duktig
på att samla in information. Till
skillnad mot Informatören väljer
dock Informationskleptomanen att
inte sprida informationen vidare.
Informationskleptomanen gillar
att ha koll på all information och
känner sig trygg när hen vet mest.
Att sprida information, som sedan
ska spridas vidare, till en Informationskleptoman är ingen bra idé då
informationen väldigt ofta stannar
där. Övervinner en person med
denna roll svagheten att behålla
information för sig själv, kan den
dock bli en utmärkt informatör.

Sprintern vet hur allt ska göras
och har alla lösningar redan innan
hen har testat eller diskuterat dem
med andra personer. Sprintern är
redan i mål när resten av startfältet
precis har startat. Detta kan leda
till frustration hos sprintern och
stress hos alla andra. Någon med
denna roll har därför en viktig uppgift i att låta processer i organisationen ta den tid de behöver.

Lyssnaren håller sig i bakgrunden i
kommunikativa sammanhang och
observerar. Denna roll är analytisk
och empatisk. Det är en roll som
många chefer ser som ett positiv
ledarskapsdrag. Till skillnad från
Informationskleptomanen är det
viktigt för lyssnaren att dela med
sig av väsentlig information. En
Lyssnare är ofta en bra källa för
information då hen inte behöver
koncentrera sig så mycket på att
alltid sprida sina egna tankar.

Informatören tar reda på all information och distribuerar den till alla
hen tror kommer att behöva den.
Precis som Lyssnaren snappar Informatören upp mycket information,
men där Lyssnaren är mer selektiv,
väljer Informatören att sprida
allting vidare. Informatören älskar
sociala medier och andra textbaserade och visuella medier som når
många människor på samma gång.
Informatören får passa sig för att
bli en informationskleptoman och
därigenom börja undanhålla viktig
information.
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Den ständiga kritikern är en
extremare variant av Krönikören
i det att denna roll ser som sin
uppgift att vara kritisk mot allt
och alla. Personer med denna roll
behöver inte alls ha ont uppsåt i
sina handlingar utan ser sig som
den som representerar ett ofta
bortglömt perspektiv. Kritikern har
en viktig uppgift i att läsa av vilka
som är mottagliga för kritiken och
hur kritiken framförs.

Idédödaren är en blandning av
Sprintern och Kritikern. Idédödaren har precis som Sprintern en
färdig lösning och ser därför, precis
som Kritikern, problem i alla andra
idéer. Idédödaren använder sig
ofta av repliker som ”Det där har vi
testat förut” eller ”Det där går inte
eftersom …” Behövs snabba beslut
kan Idédödaren vara bra för att
utesluta vissa irrelevanta förslag.
Idédödaren är dock inte en positiv
kommunikativ roll att ha med i alla
kreativa processer eller utvecklingsdiskussioner.
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