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2.2 Normkritik – en metod i 
värdegrundsarbetet 

Inger Lövkrona & Annika Rejmer 

Grunden till såväl diskriminering, trakasserier som kränkningar är normer. Genom att 
kategorisera företeelser, åsikter, utseenden, beteenden och personer som ”normala” eller 
”onormala” skapas och upprätthålls gränser och hierarkier i samhället, på arbetsplatser 
och utbildningsinstitutioner.211  

Tänk dig exempelvis en femårig flicka på dagis iklädd en rosa prinsessklänning. Känns 
tanken acceptabel? Tänk därefter på en femårig pojke på dagis i samma klänning. Känns 
tanken fortfarande lika acceptabel? Om inte, har du troligen identifierat en 
könsrelaterad norm för barns klädsel. 

Tänk sedan att den femåriga flickan har vuxit upp till en femtioårig kvinna som ska gå 
på nobelfesten och bestämmer sig för att sy upp och bära en kopia av den rosa 
prinsessklänningen. Förhåller du dig på samma sätt till en femårig flicka som en 
femtioårig kvinna i rosa prinsessklänning? Om inte, så har du troligen identifierat en 
åldersrelaterad norm för hur flickor/kvinnor bör klä sig i offentliga sammanhang.  

Tänk också att den femårige pojken har vuxit upp till en femtioårig man som 
bestämmer sig för att gå på nobelfesten i en kopia av den rosa prinsessklänningen. 
Förhåller du dig på samma sätt till en femårig pojke som en femtioårig man i 
prinsessklänning? Om inte, så har du troligen identifierat en köns- och åldersrelaterad 
norm för hur pojkar/män bör klä sig i offentliga sammanhang.  

Förändras din reaktion om du i tanken förflyttar den femtioårige mannen i rosa 
prinsessklänning till en dragshow på Berns Salonger? Om så, har du dessutom 
identifierat en kontextbunden norm. Tänk sedan att den femtioårige mannen iklädd 
rosa prinsessklänning på Berns Salonger bär ett välansat skägg à la Conchita Wurst. 
Hur känns den tanken i förhållande till tanken på en femtioårig kvinna i rosa 
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prinsessklänning på nobelfesten med skägg på hakan? Finns det kanske också en social 
könsrelaterad norm om kroppsbehåring? 

Exemplet ovan illustrerar hur normer ”görs” i olika kontexter och hur de talar om för 
oss vad som är normalt och onormalt beteende och hur vi obemärkt reproducerar dem. 
Normer är kulturellt skapade, de är så kallade kulturella konstruktioner. Att normer är 
konstruerade medför att de kan förändras. Gränserna för vad som anses lämpligt 
respektive olämpligt beteende förskjuts och förflyttas utifrån sammanhang, tidpunkt 
och situation. Vårt inledande exempel belyser detta väl. Normer skiljer sig också åt 
geografiskt (mellan länder, regioner samt städer och landsbygd), mellan olika grupper 
inom ett givet geografiskt område, exempelvis samhällsklasser, etniska grupper, 
åldersgrupper, könsbetingade grupper, professioner samt mellan olika organisationer, 
familjer och vänkretsar.212  

Av denna inledande bakgrund framgår att det i arbetet med att utveckla en värdegrund 
för Lunds universitet finns möjlighet att skapa nya normer som bidrar till att minska 
diskriminering, trakasserier och kränkningar213. I ett sådant arbete är kunskap om och 
en förståelse för vad diskrimineringen, trakasserierna och kränkningarna består i 
central. Tidigare forskning har visat att normkritisk metod är användbar för att 
identifiera och synliggöra vilka dessa normer är, varifrån de kommer och hur de verkar. 
Syftet med detta kapitel är att beskriva vad normkritik är och hur den kan användas i 
värdegrundsarbetet. 

Vad är en norm? 

Normer är således idéer, oskrivna regler, om vad som anses vara normalt och onormalt 
och byggs av föreställningar och värderingar som skapar förväntningar på individers 
beteende, utseende och livsstil. Normer påverkar även hur vi uppfattar oss själva och 
hur vi identifierar eller disidentifierar oss med de positioner som erbjuds. Normer 
bidrar också till att ”vi” etiketterar och tillskriver ”andra” positioner och 
grupptillhörighet. Föreställningen om normen som ”naturlig” grundar sig i upprepad 
handling, genom vilken normen reproduceras och så länge den inte granskas och 
utmanas kan den inte förändras. Den som passar in i normen bekräftar den, medan den 
som avviker riskerar att stereotypiseras, bestraffas eller osynliggöras. Den som kan leva 
i enlighet med flera normer (som exempelvis en vit, svensk, heterosexuell, medelklass 
cisperson av manligt kön i arbetsför ålder utan funktionsnedsättningar) märker oftast 
inte normernas diskriminerande effekter. De som däremot bryter mot normen påminns 
ideligen om sin avvikelse, och riskerar att utsättas för olika former av sanktioner, allt 

                                                      
212 Jfr Baier & Rejmer 2005; Baier & Svensson 2009; Rejmer 2014. 
213 Bromseth & Darj 2011. 
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från subtilt elaka kommentarer, förnedrande skämt, utfrysning, våld till strukturell 
diskriminering och särbehandling.  

Normer är sammanfattningsvis grunden för diskriminering, trakasserier och 
kränkningar eftersom alla inte passar in i den rådande normen, till exempel på grund 
av klasstillhörighet, en funktionsnedsättning, etnicitet, ålder, sexuell läggning, 
könsidentitet eller kön. Varför tjänar exempelvis kvinnor i genomsnitt 3 700 000 kr 
mindre än män under sitt liv? Eller annorlunda uttryckt varför ska män få en villa i 
Lund eller en dyr sommarstuga på Österlen trots att de generellt sett har lägre 
utbildningsnivå än kvinnor och endast förvärvsarbetar i lite högre utsträckning214? 
Exemplet illustrerar att normer också har en koppling till makt genom att den sociala 
praktiken, det vill säga den vardagliga kunskapen och förståelsen av världen, våra 
föreställningar och förgivettaganden, kontinuerligt skapar hierarkier som ger upphov 
till över- och underordning. Om målsättningen är att minska diskriminering, 
trakasserier och kränkningar så bör arbetet inledas med att granska och vid behov 
förändra rådande normer215. 

Normkritisk metod 

Normkritisk metod (och normkritisk pedagogik) är en integrerad del av 
kunskapsproduktionen om normer. Normkritik har vuxit fram ur intersektionalitets-
forskningen, och är ett analytiskt och praktiskt hjälpmedel för att studera och synliggöra 
diskriminerande maktordningar. Den har utvecklats inom kritisk pedagogik, initialt för 
ungdomsskolan men har överförts även till andra arbetsplatser216. "Metoden analyserar 
utbildning enligt fyra ansatser och på olika nivåer: 

• Utbildning för den Andra 
• Utbildning om den Andra 
• Utbildning som är kritisk till privilegiering och andragörande 
• Utbildning som bidrar till att förändra 

Den Andra syftar i denna kontext på personer som upplever sig diskriminerade, 
trakasserade eller kränkta. I utbildningar för den Andra (t ex. gruppindelningar för att 
stärka kvinnor) och om den Andra (t ex. enstaka föreläsningar eller institutionsmöten 
som lyfter kön eller mobbning) synliggörs inte normer, däremot kan de bidra till att 
skapa ett ”vi och dem” samt till en stereotypering.217 Forskningen visar att mest 
                                                      
214 Rejmer & Sonander 2013. 
215 Martinsson & Reimers 2014. 
216 Intersektionalitet behandlas av Inger Lövkrona (2.1) 
217 Bromseth & Darj 2011; Larsson & Rosén 2009. 
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framgångsrika är kritiska utbildningar som syftar till förändring av normer där fokus 
inte ligger på den Andra utan på hur strukturer skapar förtryckande normer genom 
social praktik. Strukturer som med andra ord bidrar till att skapa makt genom hur vi 
tolkar oss själva, andra och den verklighet vi lever i. Normer formar således inte bara 
identiteter utan även institutioner och institutionella praktiker. Exempelvis signalerar 
en värdegrund värden som genererar normer som i sin tur formar såväl identiteter för 
de anställda och studenter som arbetsplatsens kultur och organisation.  

Normkritik i praktiken 

Normkritiska kunskapsstrategier, som utmanar etablerade maktstrukturer och de 
diskursiva ramar som vi relaterar verkligheten till, kan bidra till att förändra normer 
genom reflektion218. En sådan normkritisk strategi används vid Lunds universitet i 
utbildningen Se människan! som presenteras på annan plats i boken (Brage 3.3), och 
som syftar till att medvetandegöra människor om osynliga normer. Metoden som 
används är att vända blicken från ”den andra” till sig själv och till ”viet” och undersöka 
vad som tas för givet. Detta kan göras genom att exempelvis skapa situationer där de 
som ingår aktivt måste reflektera kring de egna och omgivningens förväntningar, 
föreställningar och maktfördelning. För att överhuvudtaget se det förgivettagna, kan en 
strategi vara att vända på perspektiven219. Detta kan ibland uppfattas som komiskt, 
eftersom det upplevs som absurt att göra tvärtom. Ett motsatsförhållande sätter 
emellertid fingret på kärnan i problemet; personer i en maktposition behöver inte 
förklara sig eller ursäkta sig, hen är självklar och normal. Kan vi till exempel fråga en 
invandrad icke-vit person om det skulle vara okej att ha en handläggare som är vit med 
svenskklingande namn? Eller fråga en heterosexuell person vad ens föräldrar sa när hen 
kom ut som heterosexuell? På en arbetsplats ska i detta perspektiv hela arbetsplatsens 
normer och makt granskas, inte hur en ska bemöta exempelvis muslimer och ”deras 
särskilda kultur”. Detta kan göras genom att en ställer sig frågor om vilken mat som 
serveras på personalfesten eller vilka möjligheter det finns att begära ledighet på 
högtider som inte är rödmarkerade i den ”svenska” almanackan. Detta blir en 
förskjutning från ”dem” och ”deras” till att generellt granska normer på en arbetsplats 
och hur dessa påverkar framtida och nuvarande arbetstagare.220 Ett annat exempel på 
hur en kan arbeta normkritiskt på en arbetsplats vad gäller organisation, rutiner etc. är 
det frågebatteri som finns i en bilaga till detta kapitel. Frågorna avser att identifiera 
normerande oreflekterade värderingar och rutiner i forskargruppsarbetet och på 
arbetsplatsen som helhet samt i arbetsmiljön. Sammanfattningsvis skapar ett 

                                                      
218 Talburt 2000; Kumashiro 2002. 
219 Se exempelvis Åkerlund 2011. 
220 Britzman 1995. 



137 

normkritiskt perspektiv förutsättningar för eftertanke och reflektion som leder till en 
förändringsprocess hos individer genom att de får möjlighet och stöd för att börja 
granska sina egna värderingar och föreställningar.  

Normkritik inbegriper även en strukturell analys av normer, vilket ställer krav på insikt 
om vilka maktrelationer som styr och bygger upp den egna verksamheten och 
samhället. Det normkritiska perspektivet gör med andra ord arbetet för lika rättigheter 
och möjligheter till en större samhällsfråga. Normkritik kan sägas vara ett sätt att se hur 
makt skapas och återskapas på olika nivåer – från det individuella mötet människor 
emellan, till en strukturell nivå där det handlar om fördelning av resurser och tillgång 
till samhällsfunktioner som till exempel arbete och utbildning. Med hjälp av ett 
normkritiskt perspektiv kan vi alltså få syn på, och förändra, begränsande strukturer 
och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen. Genom 
att strukturer, i stället för individer, anpassas och förväntningar förändras finns 
förutsättning för en hållbar och långsiktig systemförändring och en förändring av 
människors beteenden221.  

Normkritik i värdegrundsarbetet 

Den normkritiska metoden kan användas i värdegrundsarbetet vid Lunds universitet i 
större utsträckning än vad som hitintills gjorts och på ett mera medvetet sätt. Metoden 
har med stor framgång används i ledarskapsprogrammet AKKA (Lövkrona 3.1). 
Erfarenheter från tidigare värdegrunder, exempelvis läroplanerna från 1994, som 
syftade till att värna allas lika värde, visar att trots goda intentioner innehåller de 
motsägelser och blir därigenom problematiska då retoriken ska omsättas till praktiken. 
Fokus hamnar på diskrimineringsgrunderna och förmedlar ett budskap om att de som 
tillhör normen ska tolerera (inte kränka) de som faller utanför. Därigenom skapas också 
en maktstruktur som överordnar de som faller inom normen (normbefästande). 
Normkritisk metod är också tillämpbar för att komma till rätta med den strukturella 
diskriminering som är en integrerad del av den akademiska kulturen och som uttrycks 
i de akademiska värdena som finns i Lunds universitets grundläggande värderingar.  

I den gemensamma värdegrunden för statsanställda tydliggörs att statliga myndigheter 
är skyldiga att leva upp till de mänskliga rättigheterna, oberoende av diskriminerings-
grunderna. Den är således inte normbefästande. Alla, såväl allmänhet, studenter som 
anställda har samma rätt att få sina ärenden vid Lunds universitet behandlade på ett 
respektfullt, sakligt och opartiskt, jämlikt och jämställt samt effektivt och serviceinriktat 
sätt. Den statliga värdegrunden öppnar således upp för att förändra rådande normer 
och skapa nya. I ett värdegrundsarbete som syftar till att implementera den 

                                                      
221 Bicchieri 2006. 
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gemensamma statliga värdegrunden kan den normkritiska metoden med fördel 
användas. I ett normkritiskt arbete är grunden kunskap om hur normativitet utvecklas 
och hur normer upprätthålls. För att kunna arbeta för förändring krävs således kunskap 
om de normer som leder till att de mänskliga rättigheterna inte efterlevs i en 
verksamhet. Det är ett arbete som alla anställda och studenter måste delta i så att inte 
endast de som faller inom rådande normer kommer till tals. Ett arbete med att förändra 
existerande normer kräver också en intersektionell ansats för att kunna utforska hur 
olika normer är sammanvävda och förstärker varandra.  

Hur kan ett värdegrundsarbete bedrivas? Utifrån tidigare implementeringsforskning 
bör ett framgångsrikt förändringsarbete för att implementera en värdegrund vid Lunds 
universitet bland annat innehålla följande moment (Rejmer 1.3): 

1 Kartläggning och analys av nuläget – vad är problemet? 
Ett förändringsarbete för att implementera den gemensamma värdegrunden för 
statsanställda vid Lunds universitet bör inledas med normkritiska workshoppar, på 
samtliga organisatoriska nivåer, för att identifiera och synliggöra förgivettagna normer 
som leder till att värdegrundens principer (om demokrati, legaliteten, objektiviteten, fri 
åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt seffektivitet och service) kan diskuteras och 
förhandlas utifrån studenters och olika personalgruppers perspektiv. Vad innebär det 
att Lunds universitet arbetar på folkets uppdrag (demokrati) utifrån allmänhetens, 
studenters samt olika personalgruppers perspektiv? Vad betyder legalitet utifrån 
exempelvis högskolelagen som föreskriver att universiteten ska främja en hållbar 
utveckling, jämställdhet, en ökad förståelse för andra länder och internationella 
förhållanden och att universiteten ska främja och bredda rekryteringen till 
universiteten? Vad betyder objektivitet i samband med antagning och examination 
utifrån ett studentperspektiv? Vad betyder objektivitet i tjänstetillsättningar och 
befordran för olika personalkategorier? Vad betyder fri åsiktsbildning och yttrandefrihet 
för olika personalkategorier? Hur visar Lunds universitet respekt för allmänheten, 
studenter och personal? Hur bemöter vi andra och varandra i telefon, via e-post, i möten 
och seminarier? Dessutom bör tolkningen av begreppet akademisk frihet kartläggas och 
diskuteras bland lärare och forskare för att få en samsyn kring dess innebörd och faktiska 
betydelse vid Lunds universitet. I analysarbetet bör det dessutom föras diskussioner om 
hur och varför dessa normer har uppstått i syfte att klarlägga normgenererande 
strukturer. Målsättningen med workshopparna är utöver kartläggning och analys av 
rådande normer, att förmedla kunskap om värdegrunden och medvetandegöra 
studenter och personal om behovet av eventuella förändringar för att uppfylla dess krav 
och inse organisationens utvecklingspotential. 
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2 Utarbeta en myndighetsanpassad värdegrund – hur bör Lunds universitet drivas utifrån 
värdegrunden? 
Med utgångspunkt i ovanstående kartläggning och analys bör ett förslag till en 
kompletterande värdegrund för Lunds universitet utarbetas där den gemensamma 
värdegrundens principer anpassas till Lunds universitets verksamhet och där eventuella 
ytterligare specifika värdeord inarbetas. 

3 Motivationsarbete - hur vill vi arbeta och vilket stöd behöver vi för att implementera 
värdegrunden? 
I nästa steg bör ett förankrings- och motivationsarbete inledas inom hela 
organisationen. Det kan med fördel också genomföras genom workshoppar, på olika 
organisatoriska nivåer, där utkastet till värdegrund diskuteras normkritiskt utifrån 
studenters och olika personalkategoriers perspektiv. Målsättningen är dels att säkerställa 
att värdegrundens utformning inte leder till nya strukturer som genererar exkludering 
eller oönskad normativitet, dels att identifiera behov av strukturellt stöd för att 
implementera värdegrunden. Det kan innebära att klargöra beskrivningen av 
ansvarsfördelningen i universitetets styrmodeller och innebörden av begreppen 
myndighetsutövning, allmänna förvaltningsärenden och akademisk frihet samt att 
identifiera behov av nya arbetsmetoder (t ex. beslutsstöd) och rutiner, för att kunna 
efterleva värdegrunden. 

4 Utveckling av strukturellt stöd 
Därefter bör resultatet från motivationsarbetet sammanställas och analyseras och ligga 
till grund för att utveckla praktiskt strukturellt stöd för olika arbetsuppgifter på olika 
organisationsnivåer och personalkategorier för att införliva värdegrunden både i 
universitetets dagliga och strategiska arbete. Utvärdering och en kontinuerlig revidering 
av stödstrukturer borgar för att de är fortsatt användarvänliga och tillämpas trots 
eventuella strukturella förändringar. Därutöver bör kanaler för interna larm övervägas 
för att stödja en kontinuerlig utvärdering och kvalitetsutveckling av verksamheten vid 
Lunds universitet. 
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Bilaga 

Frågor att arbeta normkritiskt med på en arbetsplats 

Forskargruppen 

• Hur är forskargruppens sammansättning vad gäller kön, etnicitet, ålder etc.? 
Är sammansättningen funktionell och hållbar (t.ex. i ett 5-årsperspektiv)? 

• Varför ser forskargruppen ut som den gör? Vad kan förändras? Ska något 
förändras? -I vilket tidsperspektiv? 

• Vem är ledare och vilka övriga roller finns? 
• Hur (sam)arbetar forskargruppen? Hur fungerar samarbetet med andra 

forskargrupper? 
• Hur är arbetet organiserat? Vilka regler och rutiner finns? Vilken praxis 

gäller? 
• Hur ser maktfördelningen ut? (Informell och formell makt?) 
• Finns olika former av privilegier? Hur ser de ut? Vem får t. ex. åka på 

konferens? Vem får vara ansiktet utåt? Varför? 
• Hur hanteras konflikter och motstånd? 
• Hur tas idéer emot? Finns forum för dialog kring detta? 

Det vetenskapliga arbetet 

• Vilken vetenskapssyn premieras? (Formellt och informellt?) 
• Finns forskning med genus-, intersektionalitets- och queerperspektiv? 
• Vad menar gruppen med kvalitet? Hur bedöms kompetens och hur hanteras 

rekryteringsfrågor? 
• Är kurslitteraturen genus-biased?  

Arbetsplatsen 

• Vad premieras på arbetsplatsen? 
• Vilka sociala egenskaper värderas högt/lågt? 
• Vem är ”hjälte/hjältinna”, dvs. någon man ser upp till i hög grad. 
• Vad anses normalt/acceptabelt beteende? Onormalt och avvikande? 
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• Vilken betydelse har akademiska traditioner, ritualer och ceremonier för er 
verksamhet? 

• Hur uppfattas verksamheten av andra akademiska områden?  
• Vilka är möjligheterna/problemen med en arbetsplats med få män och många 

kvinnor? 
• Var i organisationen/forskargrupperna är nuvarande könsfördelningen 

viktig/oviktig? Varför just där? Vad betyder det för verksamheten? Är det 
viktigt att detta förhållande ändras? Varför? 

• Hur är det att vara man respektive kvinna på en arbetsplats med 
mansunderskott? Vilka uttryck tar det sig?  

• Finns risk för att anställda män exkluderas? Trakasseras? Särbehandlas? Får 
män mer uppmärksamhet? Större ansvar? Bemöts kvinnorna med mera kritik 
och är de tvungna att arbeta mer aktivt för att synas i gruppen? 

• Är er arbetsplats monokulturell? Varför? Hur kan detta förändras?  
• Förekommer ”vardagsrasism”? Vilka uttryck tar det sig? 

Arbetsmiljö 

• Finns en speciell jargong? 
• Var går gränsen för skämt och olämpligt beteende? 
• Förekommer sexuella trakasserier, könstrakasserier eller kränkande 

särbehandling? 
• Vilka frågor kan lyftas och diskuteras i forskargruppssammanhang? Vad kan 

inte diskuteras och anses olämpligt att föra fram? 
• Är det högt i tak i gruppen och på institutionen. 

  


