
Visuell kommunikation

Vad är normer?
Normer är outtalade föreställningar om 
vad som anses vara det normala. Typiskt 
för normer är att de sällan anges, de bara 
är och tas för givna. Den som lever i enlig- 
het med en norm upptäcker den ofta inte. 
Det är först när normer bryts som de blir 
synliga. Normer kan verka oförargliga, 
men de styr våra tankar och handlingar. 
Följden kan bli att de personer som bryter 
mot normen stängs ute, bortses från eller 
ignoreras. Då handlar normer om makt och 
i värsta fall diskriminering.

Vad är normkritik?
Normkritik handlar om att lyfta fram  
strukturer som stänger människor ute.  
Göteborg ska vara en öppen stad för alla 
och stadens kommunikation ska spegla 
den mångfald som finns i befolkningen.  
Normkritik används för att kunna erbjuda 
likvärdig service och motverka diskrimi- 
nering. Analysera både sammanhang och 
helhet och fundera i varje led över urvalet 
av information, hur den framställs, på vilket 
sätt den illustreras och vem som är den 
tänkta mottagaren. 

Vad är normkreativitet?
Normkreativitet är att utmana normer och 
våga skapa något nytt för att åstadkomma 
förändring. Det handlar om att medvetet 
välja vilka normer vi vill ha eller inte ha –  
på fikarasten, i ett projekt vi jobbar med  
eller i samhället i stort. När du arbetar 
normkreativt plockar du upp de strukturer 
som normkritiken har synliggjort och skapar 
något nytt av det. Använd checklistorna för 
att  fundera över urval av information, hur 
den framställs, på vilket sätt den illustreras 
och vem som är den tänkta mottagaren.

 » Kön

 » Ålder

 » Sexuell läggning

 » Könsöverskridande  
identitet eller uttryck

 » Etnicitet

 » Religion eller annan  
trosuppfattning

 » Funktionsnedsättning

Hur ökar vi  
normmedvetenheten?

Normmedveten 
kommunikation

”Ett sätt att öka vår medvetenhet och kunskap om normer är att konsumera kultur 
där inte normen är avsändare. Tipsa gärna varandra om sådan kultur!

Ett annat sätt är att ta hjälp av fokusgrupper och prata med personer  
utanför normen.

Ett tredje sätt är normmedveten rekrytering, något staden redan arbetar med. 
Hur kan du bidra till större mångfald i din arbetsgrupp? Prata med varandra om 
hur det kan gå till.

Oavsett vilken norm du tillhör är det viktigt att du delar kunskap med andra och 
ger feedback. Så kan vi hjälpas åt att göra normmedvetna val. 

Checklista när du 
arbetar med bild
 » Vilka syns i bilden?

 » Vilka finns inte med?

 » I vilken miljö, i vilket sammanhang  
är bilden tagen?

 » Vad ska bilden illustrera?

 » Vad säger bilden om till exempel  
klass, kön och etnicitet?

 » Ålder, kön, hudfärg, funktionalitet?

 » Är någon aktiv/passiv?

 » Vad har personen/personerna  
för kläder?

Checklista när du 
arbetar med text
 » Fundera på vem du utgår ifrån  
när du skriver. På det viset kan du  
undvika stereotyper.

 » Till vem eller vilka vänder du dig?

 » Vad skriver du om?

 » Hur skriver du?

 » Vem kommer till tals i texten?

 » Vem kommer inte till tals i texten?

 » Behövs förkunskaper för att  
förstå texten?

 » För vem är texten inte tillgänglig?

Diskrimineringslagen

§
Diskrimineringslagen beskriver  
sju diskrimineringsgrunder. Till var 
och en av dessa diskriminerings-
grunder finns ett antal normer och 
föreställningar kopplade.

Illustration och beskrivning av Normkreativitet är lånat från plattformen Settings.se 
Övrig information utgår ifrån Göteborgs Stads information om normkritik på intranätet


