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Abstract 

In this essay I examine how the norm-critical material ”BRYT! ett metodmaterial om normer i 

allmänhet och heteronormen i synnerhet” is used by Hyresgästföreningen in Stockholm in 

their education of personnel in the perspective of equalisation. I’ve mostly been interested in 

how the personnel who takes part in workshops about the material react and reflect in relation 

to the purpose of the material. How do they discuss about norms and the connection to 

discrimination and how do they look upon the power and responsibility that comes with 

power in relation to norms?  Earlier research in norm critical pedagogy and the critic of 

tolerans pedagogy perspective helps me to analyse how critical pedagogy stands above non-

critical pedagogy in many perspectives.  

 

By observing workshops and by interviewing personnels taking part in these workshops I’ve 

examined how they react on both the practical and theoretical parts of the material. 

 

To summarise my examination I find the personnel who is educated in working with the 

material discover new experiences in knowledge and on how norms and discrimination 

functions. They explain that they have experienced knowledge about the connection between 

norms and discrimination and thereby how oppression could be counteracted and prevented. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Normkritik, toleranspedagogik, queer, normkritisk pedagogik, pedagogik, critical 
pedagogy 
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1. Inledning  
2005 skrev RFSL Ungdom tillsammans med Forum för Levande Historia metodmaterialet 

BRYT!-ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet 1. Materialet 

riktar sig främst till föreningsverksamheter. Det har använts flitigt inom skola och 

föreningsverksamhet i arbetet med jämlikhetsfrågor, antidiskriminering och mångfald. 

Materialet består av ett antal bilder, texter och fakta avsett för att arbeta med normer, hur de 

fungerar och hur man kan göra konkret för att omsätta teori till handling. Jag har själv gått en 

utbildning i BRYT och använt mig av många av dess övningar i mitt yrke som dramapedagog. 

När jag använt mig av övningarna har jag upplevt det mycket uppskattat från deltagarna och 

de har sagt sig få många aha-upplevelser. Det har gjort mig nyfiken på vad det är som upplevs 

så nytt och radikalt med BRYT. Enligt en rapport från Skolverket är ett vanligt sätt att arbeta 

mot diskriminering - att försöka öka toleransen mot minoriteter (Skolverket, 2009:28). Många 

studier visar på att de verksamheter som försöker motarbeta diskriminering och kränkningar 

genom att öka toleransen, snarare riskerar att befästa vissa kategoriers maktposition på 

bekostnad av andras (Skolverket, s. 98) Till skillnad från sådant material syftar BRYT snarare 

till att ifrågasätta de strukturer och normer som leder till diskriminering.  

 

Ulrika Dahl, genusvetare, efterlyser (i en skrift från HomO och Forum för Levande historia), 

utvärderingar ”av effekterna av de kunskapshöjande strategier som olika aktörer” använder 

sig av (HomO, 2005. Det saknas alltså forskning om vad praktiskt medvetandehöjande arbete 

bidrar med. Många organisationer, föreningar och arbetsplatser i Sverige arbetar med olika 

pedagogiska metodmaterial med övertygelsen om att ”kunskap driver utvecklingen, att 

upplysning leder till förändring och att den stora majoriteten är påverkbar” (Dahl, 2005:34). 

BRYT kan förstås som en produkt av den inställningen, det vill säga övertygelsen om att 

kunskap bidrar till förändring.  

Ulrika Dahl menar att forskning med utgångspunkt i en analys av heteronormativitet är viktig, 

eftersom den ”flyttar fokus från den avvikande och utsatta till studier av de mekanismer som 

genererar och befäster normalitet” (Dahl, 2005:33).  

 

 

 
1 Fortsättningsvis benämnt BRYT. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Jag ska undersöka om och i så fall hur BRYT möjliggör ett likabehandlings- och 

förändringsarbete. Genom intervjuer och deltagande observationer på en arbetsplats i 

Stockholm som arbetar utifrån BRYT med mångfaldsfrågor undersöker jag hur deltagarna 

uppfattar materialet. Jag har gjort studien på en arbetsplats, Hyresgästföreningen, i Stockholm 

där 10 stycken anställda utbildats av RFSL Ungdom utifrån BRYT, för att de i sin tur ska leda 

workshops för resten av personalen. Jag vill undersöka hur BRYT tas emot av 

workshopdeltager och hur de upplever materialet och tolkar dess syfte. Hur resonerar de kring 

makt och ansvar i relation till normer? Kort sagt, hur kan queerteori fungera i praktiken? 

 
Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande två huvudfrågor: 

 

1. Hur reagerar och agerar deltagarna under en BRYT-workshop och hur förhåller de sig till 

övningarna som genomförs, samt hur kan det förstås i relation till syftet med BRYT? 

2. Hur diskuteras materialet av de som deltagit i en workshop i relation till de teorier som 

återfinns i materialet? Vad minns de och hur tolkar de syftet med materialet och 

metoderna?   
 
 
3. Tidigare forskning och teori 
 

3.1 Tidigare forskning 
Jag presenterar nedan tidigare forskning kring praktiskt arbete med syfte att omsätta 

queerteori/normkritik i handling. Det har varit svårt att finna tidigare forskning som tittar på 

utvärderingen och uppföljning av ett material som har sina utgångspunkter i queerteori, 

jämfört med utvärderingar av jämställdhetsarbete. Detta kan bero på att queerteori är en yngre 

teoribildning, jämfört med klassisk feministisk teori. BRYT utgår från queerteorin och riktar 

ljuset mot, just det som Dahl efterlyser, normaliseringsprocesser. Perspektivet fokuserar på 

normen, snarare än på normavvikarna och kallas normkritisk pedagogik, vilket syftar till att 

utmana normer för att förstå vilka processer som möjliggör diskriminering, (Skolverket, 

2009).  Dess motsats kallas ofta toleranspedagogik, vilket syftar till att majoritetsgrupper, till 

exempel heterosexuella uppmuntras att tolerera homo- och bisexuella (Skolverket, 2009:99). 
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Detta perspektiv grundar sig många gånger på föreställningen om det normala och det 

avvikande, där det normala, det heterosexuella, konstrueras som naturligt och tas därför för 

givet och privilegieras (Skolverket, 2009:99). Detta perspektiv har länge utgjort det 

dominerande perspektivet inom bland annat pedagogiska förhållningssätt. 
  

Jag har funnit två C-uppsatser som behandlar normkritisk pedagogik. En av dessa har 

lärarstudenten Mimmi Cornelius skrivit och behandlar föregångaren till BRYT. Uppsatsen 

heter ”Tolerans eller normkritik? En studie i hur arbete kring sexualitet och normalitet 

konkretiseras i skolan och en analys av lärarhandledningen Någonstans går gränsen”. Syftet 

med denna studie är att titta på hur begreppet heteronormativitet konkretiseras i RFSL:s 

skolinformation och vilka arbetssätt som rekommenderas respektive används i skolan 

gällande undervisning om heteronormativitet, homosexualitet och homofobi. Cornelius 

använder sig av queerteori och menar att det i läroplanen och andra dokument inom skolan 

oftare talas om, till exempel homosexualitet som avvikelse, än om heterosexualiteten som 

konstruerad norm. Cornelius finner att toleranspedagogiken, där avvikelsen tolereras och 

normen framstår som självklar/naturlig, är det vanligast förekommande perspektivet. Hon ser 

också ett glapp mellan forskning och praktik – varför frågor kring heteronormativitet endast 

delvis har nått skolan. På denna punkt tror jag inte att organisationer eller föreningar skiljer 

sig från skolans värld, glappet återfinns troligen även utanför skolan. Avslutningsvis skriver 

dock Cornelius att undervisningen blir mer och mer normkritisk och att det är viktigt och 

intressant att fortsätta forska om hur en queerpedagogik kan se ut eftersom det skulle utmana 

heteronormativiteten genom att queerteori konkretiseras (Cornelius, 2006).   

 

Den andra uppsatsen jag fann är skriven av Hanna Norlin har i ämnet genusvetenskap år 2007 

och heter ”Under konstruktion? Om likabehandlingsarbete och heteronormativitet i Malmös 

högstadieskolor”. En av hennes forskningsfrågor är att ta reda på hur en framgångsrik 

pedagogik kan se ut för att motverka kränkningar och diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Hon menar att skolan är en plats där elever uppmuntras att delta i ett system som 

förtrycker vissa sexualiteter, medan andra uppmuntras och belönas, alltså en ”aktivt 

heteronormaliserande institution” (Norlin, 2007:15). Sammantaget har Norlin funnit att  

skolan är en plats som lämnar stort utrymme för heteronormaliserande processer ”som 

queerpedagogiken urskiljer; upprätthållande av tystnader, patologisering av homosexualitetet 

och bevakning av genusgränser” (författarens kursivering, s. 36). Norlin menar att en 
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framgångsrik pedagogik måste syfta till att bryta heteronormaliserande processer. Hon menar 

att det är nödvändigt att utbildningen utgår från queerteoretiska  perspektiv för att inte riskera 

att hamna i toleranspedagogikens tendens att återskapa kategorier och rådande maktstrukturer 

utan att utmana heteronormativa system (Norlin, 2007:37). Just detta syftar BRYT till, att med 

ett normkritiskt perspektiv utmana rådande maktordningar. Jag hoppas att min studie fyller ett 

tomrum vad gäller forskning kring normkritisk pedagogik samt lyfta bristerna med ett 

toleranspedagogiskt tillvägagångssätt. Längre fram i uppsatsen visar jag hur både 

processledaren och deltagarna i workshoparna menar att ökad tolerans kan upplevas som 

förtryckande strategier som snarare befäster än utmanar rådande maktordningar.  

 
 

3.2 Queerteori 
Med utgångspunkt i queerteori, fokuserar BRYT och annan queerpedagogik på normer och 

privilegiesystem. Under det sena 80-talet kombineras gay and lesbian studies med 

poststrukturalistiska teorier inom humaniora, historia, kulturhistoria, litteratur och filosofi 

vilket i efterhand kommit att samlas under begreppet queer (Ambjörnsson, 2006). Fanny 

Ambjörnsson, socialantropolog, menar att i Sverige härleds startskottet för en bredare 

medvetenhet kring queer till Lambda Nordicas temanummer om queerteori 1996 

(Ambjörnsson, 2006:175). Hon menar att queer handlar om att vända upp och ned på tanken 

om att det finns kategorier och motsatspoler som normalt – onormalt. Ambjörnsson menar att 

valet av ordet queer tyder på ett ”brott mot en tidigare strävan efter acceptans och tolerans av 

homosexuella" (Ambjörnsson, 2006:24). En strävan efter att likställa t ex homosexualitet med 

heterosexualitet kan ses som en strävan efter att passa in i en heteronormativ mall, en mall 

som bygger på en dikotom uppdelning mellan könen och så även sexualiteten. Foucault 

uttrycker det som att  ”there´d be no use of the hetero/homo division if heteros not stand 

above” (Katz, 2007:187). 

 

Tiina Rosenberg, teater- och genusvetare, menar att queer idag används som benämning på 

främst tre kategorier. För det första som ett ”paraplybegrepp för gruppen LGBTQI 

(lesbian/gay/bi/trans/queer/intersex)”, för det andra som en beteckning på militant LGBTQI-

aktivism och för det tredje som en teoretisk och politisk kritik av heteronormativitet 

(Rosenberg 2007:92). Queerteori är alltså en blandning av studier som ”kritiskt fokuserar det 

heteronormativa” (Rosenberg, 2002:267). Centralt för queerteori är att sexualiteter betraktas 
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som något socialt, historiskt och geografiskt konstruerat och att en exakt definition av queer 

och en normalisering av densamma är omöjligt (Rosenberg 2002). Eftersom queer definierar 

sexualitet som något konstruerat och har som uppgift att ständigt  kritiskt granska normativa 

föreställningar innebär en exakt definition av queer dess slut.  

 

Queerteorin fokuserar på heteronormativiteten som är som luften vi andas, lika självklar 

omger den oss och delar in världen i manligt och kvinnligt samt ingjuter oss med 

föreställningen om att ”normal” sexualitet är heterosexuell (Quinlivan & Town, 1999). Tiina 

Rosenberg beskriver heteronormativitet som antagandet om att alla är heterosexuella och de 

handlingar, strukturer och institutioner som vidmakthåller heterosexualiteten som det 

naturliga sättet att leva. Hon menar att den som befinner sig i överordnad position aldrig 

behöver förklara sig, medan avvikaren ofta måste förklara sig för omvärlden (Rosenberg, 

2004:184). Heteronormativitet är inte begränsat till sexuella handlingar utan handlar också om 

”den heterokulturella dominans som inte ger plats för andra sociala gruppers erfarenheter och 

perspektiv” (Rosenberg, 2002:244). Heteronormativiten grundar sig på en binär 

könsuppfattning där heterosexualitet framhålls som hegemonisk och som normal, där allt 

utanför ramarna stämplas som avvikande och fel (Rosenberg, 2007:93). Rosenberg ansluter 

sig till Butler som lyfter fram att queerteoretiska studier har bidragit till att kritiskt granska 

definitionen av kvinnor och män enligt ”logiken feminin=kvinnlig=kvinna, 

maskulin=manlig=man” (Rosenberg, 2002:269). Teorin som Butler utformat går ut på att 

kroppar inte är begripliga i sig, utan att vi skapar dess ramar, dessa ”begripliga kroppar genom 

den heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara 

kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint” (Rosenberg, 2004:184). Med 

heterosexuell matris menar alltså Rosenberg en ordning där två motsatta kön förväntas begära 

varandra. Jag vill i sammanhanget också lyfta Judith Butlers, retoriker och litteraturvetare, 

analys av heterosexualitet där hon återfinner förstärkandet av skillnader, isärhållande av 

maskulint och feminint och deras heterosexuella förbindelse, samt ”tabuet mot andra sexuella 

arrangemang” (Laskar, 2005:12). I Foucaults efterföljd undersöker Butler hur kultur och 

social påverkan aktivt bidrar till skapandet av normer om kön och (hetero)sexualitet (Laskar, 

2005:19). Genom att jag i mitt arbete vill lyfta hur flera normaliseringsprocesser och 

maktordningar samspelar anser jag att det inte räcker med endast ett analytiskt verktyg, därför 

vill jag betona att ett intersektionellt perspektiv på makt möjliggörs genom en queerteoretisk 

ansats. Ett sätt att konkret använda sig av perspektivet är Pia Laskars tabu-begrepp. Hon är 
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idéhistoriker och påpekar, liksom Butler att ”normer för hur kön, sexualitet och etniciteter 

åtskiljs alltid skär in i varandra” (Laskar, 2005:22). Normer skapas genom vad som inte är 

önskvärt framhävs. Till exempel genom att osynliggöra, skambelägga och kategorisera 

avvikelser från normen som onormalt. Jag kommer alltså att analysera mitt material genom en 

intersektionell och queerfeministisk ansats. 

 

 

3.3 Makt enligt Foucault 
I min analys använder jag mig av Foucaults förståelse av makt. Kännetecknande för Foucaults 

”disciplinära makt är den hierarkiska översynen, den normaliserande sanktionen” och hur 

dessa processer skapar ”dugliga individer som kan användas, omvandlas och utvecklas” 

(Lindgren 1996:353). Vad Foucault menar är alltså att makt fungerar sanktionerande och 

privilegierande mot vissa individer och kategorier i ett hierarkiskt system. I systemet lönar det 

sig att följa de normaliserande processerna, att anpassa sig efter normerna. Makt riktas mot 

människor i vardagssituationer, så kallad ”mikro-makt” och för att komma åt den används 

kontroll och normalisering (Lindgren 1996:355). Jag finner Foucaults maktförståelse 

användbar i min uppsats eftersom jag är intresserad av hur makt fungerar som en 

kontrollerande och fostrande process. Foucault talar om bekännelsen som en central 

komponent i den sociala kontroll som genomsyrar det västerländska samhället (Lindgren, 

1996:355). Den sociala kontrollen upprätthålls genom att bekännelser och berättelser 

konstrueras som avvikande enbart genom det faktum att bekännelserna måste berättas. I 

analysen av mitt empiriska material framgår hur mina informanter förhåller sig till denna 

mekanism. Makt framstår alltså hos Foucault som något som genomsyrar varje social relation, 

som ett föränderligt, rörligt spel av maktmönster och påverkar i alla riktningar (Lindgren 

1996).  

 

Foucault menar också att där makt finns, återfinns alltid motstånd (Lindgren 1996, Spargo 

1999). Eftersom makt inte existerar som en överordnad princip, yttrar sig också motståndet i 

olika former. Motstånd kan yttra sig genom allt från organiserade gruppers aktioner och 

demonstrationer till individers spontana protester. Därav har motståndet också olika sorters 

motiv och skördar olika grader av framgång (Lindgren 1996:357). Utifrån denna syn på makt 

och motstånd kan BRYT förstås som en motståndsstrategi.  
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3.4 Normkritik och Den Andre  
BRYT är framtaget för att fokusera på de normativa processer som skapar den avvikande/den 

Andre. Grupper som historiskt sett utsatts för marginalisering och diskriminering blir ofta 

definierade ”in opposition to groups traditionally favoured, normalized, or priviliged in 

society, and as such, are defined as other than the idealized norm” (Kumashiro, 2002:32). 

Kumashiro är professor i pedagogik i USA och forskar och utbildar inom anti-oppressive 

education vilket kan liknas vid normkritisk pedagogik. Jag kommer att använda mig av 

Kumashiros teorier kring normkritik i denna uppsats. Han identifierar fyra olika angreppssätt 

för att arbeta mot förtryck, ”education for the Other, education about the Other, education that 

is critical of privileging and Othering, and education that changes students and society” 

(Kumashiro, 2002:31). Genom BRYTs queerteoretiska ansats, tar materialet avstamp i 

Kumashiros tredje och fjärde kategori, alltså att kritiskt granska de processer och system som 

belönar privilegier och skapar den andre, för att i förlängningen förändra samhället. 

Kumashiro menar att förtryck framförallt produceras diskursivt, i synnerhet genom att 

någonting gång på gång citeras/framhävas och på så sätt framstår det som överordnat 

(Kumashiro, 2002:50). Jag kommer att analysera BRYT utifrån Kumashiros tredje och fjärde 

kategori för att förstå hur normkritisk pedagogik kan fungera.  

 

5. Metod och material 
Nedan presenterar jag de metoder jag använt mig av som resulterat i det material jag baserar 

analysen på. Det material jag analyserat är metodmaterialet BRYT, två deltagande 

observationer av BRYT-workshops, 1 intervju med en processledare som leder workshops för 

personalen, samt tre gruppintervjuer med personal som deltagit i dessa workshops. 
 

5.1 BRYT och Hyresgästföreningen 
BRYT är utgivet av RFSL Ungdom och Forum för Levande Historia i Stockholm. I 

arbetsgruppen för materialet satt även representanter från Friends och Röda korsets 

ungdomsförbund, personer med impro- och queerteaterbakgrund och utbildare inom sexualitet 

och genus. Dessa presenterar jag inte grundligare eftersom RFSL Ungdom och Forum för 

Levande Historia producerat materialet. Efter BRYT har Friends gett ut ytterligare ett 

normkritiska metodmaterial, I normens öga, metoder för en normbrytande undervisning, 2008 

och ytterligare en bok är på gång. Skolverket gav dessutom ut en rapport 2009 där de betonar 
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vikten av normkritik i skolans undervisning och diskuterar bristerna med 

toleranspedagogiken.  

 

Forum för Levande Historia är en myndighet som arbetar för allas lika värde, demokrati och 

mänskliga rättigheter med utgångspunkt i förintelsen och andra brott mot mänskligheten 

(www.levandehistoria.se). RFSL Ungdom bildades som en egen avdelning under RFSL 1999, 

blev ett eget förbund 2003 och är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter. Verksamheten, som består av sociala aktiviteter och politiskt 

påverkansarbete, grundar sig enligt deras hemsida på queera förhållningssätt 

(www.rfslungdom.se ).  

 

Första upplagan av BRYT kom år 2005 och år 2008 trycktes en andra upplaga redigerad av 

Frida Darj och Hedvig Nathorst-Böös som jobbar på RFSL Ungdom. Materialet består av 

praktiska övningar och bilder samt diskussionsfrågor och den första upplagan har använts för 

att utbilda över 6000 personer utifrån materialet (RFSL Ungdom, 2008). Hur många som 

hittills utbildats utifrån den andra upplagan har jag inte funnit några siffror på. Materialet 

riktar sig till de som vill arbeta med antidiskriminering och mångfald inom en organisation för 

att ”undersöka och ifrågasätta normer kring kön, etnicitet, sexualitet, klass och 

funktionsförmåga” (RFSL Ungdom, 2008). 

 

För att analysera BRYT har jag har läst igenom metodmaterialet flera gånger, strukit under ord 

och tolkat formuleringar och instruktioner för att försöka förstå deras syfte utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv. Jag har noterat vad BRYT tar upp, vad det inte tar upp och på vilket 

sätt det som omskrivs tas upp.  

 

Genom RFSL Ungdom fick jag tillgång till de personer och organisationer som det senaste 

året har utbildats av dem i BRYT. Av praktiska skäl valde jag att ta kontakt enbart med 

organisationer inom Stockholmsområdet, där jag själv bor och studerar. Jag kontaktade 7 

olika personer/organisationer utifrån olika kriterier jag satt upp. Jag ville till exempel att den 

utbildning som RFSL genomfört hos organisationen skulle omfatta minst 3 timmars workshop 

och alltså inte enbart en föreläsning. Jag ville också att de som gick utbildningen för RFSL 

Ungdom i sin tur skulle utbilda vidare i metoderna. Jag fick svar inom en vecka från två 

organisationer. Den ena, Hyresgästföreningen, fortsättningsvis förkortat Hgf, visade sig arbeta 

http://www.levandehistoria.se/om)
http://www.rfslungdom.se/
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omfattande och genomförde obligatoriska workshops för personalen utifrån BRYT, varför jag 

valde att enbart undersöka den organisationens arbete.  

 

Hgf är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Över en halv 

miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen vilket gör att föreningen kallar sig för en 

av Sveriges största folkrörelser. De arbetar för att hyresgästerna ska ”garanteras ett boende 

med trygghet, inflytande och gemenskap” (http://www.hyresgastforeningen.se). Hgf har utsett 

10 stycken processledare (som de själva valt att kalla sig) som alla har gått en utbildning i 

BRYT för RFSL Ungdom. Dessa processledare leder i sin tur workshops för resten av de ca 

150 anställda inom Hgf. Jag har genomfört en enskild intervju med en processledare, tre 

gruppintervjuer med deltagarna från olika workshops samt genomfört två deltagande 

observationer. Samtliga intervjuer, som alla är ca 50 min – 1 timme långa, har jag spelat in 

och därefter renskrivit på dator. Jag redogör nedan i kommande stycken för hur 

metodutförandet gått till.  

 
5.2 Intervju med processledare 

Sandra är en av de 10 processledare Hgf utbildat i BRYT. Hon är också den som tillsammans 

med en kollega skrev den projektbeskrivningen som ligger till grund för att Hgf idag utbildar 

sina anställda och förtroendevalda i BRYT. Genom att Sandra hade bokat RFSL Ungdom för 

att utbilda processledare i BRYT, är det henne jag kommer i kontakt med genom RFSL 

Ungdoms bokningspärm. Sandra har, när jag intervjuar henne, genomfört ungefär en 

workshop i veckan under hösten 2008. Jag använde mig av en ostrukturerad intervjuguide där 

jag genom ett antal öppna frågor velat bilda mig en uppfattning om hur Sandra tänker kring 

BRYT. De svar Sandra gav mig ledde mig vidare till nästa fråga. Detaljerade frågor och svar 

har skapat en sammanhängande helhet (Kvale 1997:51).  

 

5.3 Deltagande observation 
Genom att göra två deltagande observationer hoppas jag få tillgång till det som deltagarna 

uttrycker och förmedlar genom att interagera med varandra genom tal och kroppsspråk. Jag 

har suttit på en stol vid sidan av och fört anteckningar om kroppsspråk, vem som säger vad 

och hur deltagarna kommenterar och diskuterar övningarna. Jag har i största mån försökt 

betrakta och anteckna allting, eftersom jag på förhand inte vetat vad som var att betrakta som 

trivialt eller värdefullt (Ely, 1991:55). Båda workshops har letts av Sandra, som jag intervjuat. 

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/ArticleList/ArticleList20010509_154021550?ViewMode=&orgId=110)
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Genom deltagande observation får jag tillgång till ”diskrepansen mellan offentlig retorik”, det 

vill säga intervjuerna och vad som sker i rummet mellan deltagarna (Ambjörnsson 2003:39). 

Alltså om det finns något glapp mellan hur de pratar om sina reaktioner och hur de reagerar. 

 

Självklart har jag utifrån min position påverkat vad jag valt att dokumentera. Kanske hade jag 

sett med andra ögon om jag inte haft samma förförståelse av hur det går till. Dessutom 

påverkade jag troligtvis genom min närvaro diskussionerna under workshopen. Deltagarna 

och processledaren såg att jag satt och antecknade och kände till att detta skulle resultera i en 

uppsats i genusvetenskap, vilket kan ha påverkat dem under workshopen. På vilket sätt kan 

jag inte vara säker på. Genom att jag själv har arbetat utifrån BRYT och själv är van att leda 

grupper påverkar det givetvis min analys i denna uppsats. Jag har under arbetets gång kommit 

på mig själv med att frångå frågeställningarna för att istället fördjupa mig i frågor intressanta 

för mig i mitt yrke som dramapedagog. 

 

De anteckningar jag förde under observationen har jag i efterhand läst igenom flera gånger. 

Jag har kartlagt teman utifrån mina forskningsfrågor, teman som återkommit flera gånger och 

som återfinns från båda observationerna, samt saker som skett som senare tagits upp av 

deltagarna under intervjuerna.  

 
5.4 Gruppintervjuer 

Jag skickade ut en mailförfrågan till personalen på Hgf via Sandra och samtliga informanter 

anmälde sig frivilligt och det har deltagit vid olika workshoptillfällen. Samtliga intervjuer har 

gjorts i Hgfs lokaler på informanternas arbetstid. Alla har nämnt att de är intresserade av 

mångfaldsfrågor eller på något sätt tycker att de är viktiga. Vid första tillfället deltog 3 

personer, vid andra 4 personer och vid sista tillfället 3 personer. Personerna har presenterat sig 

själva och har då presenterat sina olika etniska bakgrunder, kön och åldrar. När de har pratat 

om sig själva har några talat om sin sexualitet som gängse normen. De har inte pratat om sig 

själva som fysiskt handikappade i någon större mån, inte heller som icke-funktionshindrade. 

De arbetar på olika avdelningar på kontoret och är i åldrarna 28 till ca 50 år. Några har nämnt 

att de tycker att de som verkligen skulle behöva gå en sådan här workshop aldrig skulle 

anmäla sig frivilligt till en intervju. Detta urval, endast frivilliga, intresserade och engagerade 

informanter, får konsekvenser för den kunskap jag kommer att få tillgång till. Den typ av 

information jag får tillgång till är också sådan som personerna känner sig trygga med att 
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framföra i grupp och kommer från personer som i någon form prioriterar och intresserar sig 

för att medverka i en intervju. Inför gruppintervjun var jag extra noga med att förbereda mig 

och intervjuguiden så att den tog hänsyn till det som Kvale skulle kalla den dynamiska 

aspekten, det vill säga hur gruppklimatet influerade intervjusamtalet (Kvale 1997:122). Jag 

funderade till exempel igenom hur frågorna kunde formuleras på ett lättbegripligt sätt så att 

alla i gruppen kunde ta dem till sig. Jag var även noga med att ta längre pauser under 

gruppintervjun eftersom dynamiken i gruppen gjorde att varje fråga krävde längre tid för att 

bli besvarad.  

 

Gruppintervjuer ser jag som en, i sammanhanget mycket användbar metod eftersom de kan 

generera en förståelse för hur och om vad, människor talar i grupp. I min studie är jag 

intresserad av normer och därför blir det intressant att se vad deltagarna väljer att prata om, 

samt vad de inte väljer att prata om, eftersom normer i stor grad styr interaktionen mellan 

deltagarna (Wibeck, 2000:40).  

 

5.5 Textanalys av intervjuerna 
Genom att jag använt mig av en relativt ostrukturerad intervjuform har påverkansgraden och 

maktinflytande från de intervjuade ökat. I tolkningsprocessen av texten är jag däremot ensam 

om att välja gångbara förklaringar och öppningar och att placera materialet i ett större 

sammanhang i relation till de andra intervjuerna och till BRYT. För att sätta mig in i de 

utskrivna intervjuerna har jag börjat med att läsa dem fler gånger. Jag har på så sätt funnit 

återkommande teman, frågor och aspekter från de intervjuade. Jag har förhållit mig öppen till 

materialet, för att undvika att missa teman som jag inte väntat mig finna, medan andra teman 

återkommit mycket förväntat (Kvale 1997). Genom meningstolkning av de transkriberade 

intervjuerna sätter jag uttalandena i ett genusvetenskapligt sammanhang genom att läsa ur ett 

queerteoretiskt perspektiv, för att söka en mening i texten, bakom det direkt sagda (Kvale 

1997:183-184).  
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6. Analys 
Nedan presenterar jag min analys av BRYT, intervjuerna och de deltagande observationerna. 

Jag presenterar dem i min arbetsföljd, det vill säga i den ordning som jag har utfört studierna. 

Inledningsvis presenterar jag alltså analysen av BRYT, därefter intervjun med processledaren, 

sedan analysen av observationerna och avslutningsvis analysen av gruppintervjuerna. Varje 

analys har jag dessutom delat in i olika teman som jag redogör för.  

 

6.1 BRYT, normer och tolerans 
I analysen kommer jag att fokusera på frågor som rör materialets syfte och vilken analys 

gällande makt, privilegier och normer som återfinns. Hur ser analysen av heteronormativitet 

ut och hur är den, enligt BRYT, möjlig att motarbeta? Återfinns tankar och idéer gällande 

kunskapsproduktion ur ett queerteoretiskt perspektiv och hur ser i så fall de ut?  

 

I BRYT står att läsa att vissa ”normer är positiva och handlar om hur vi ska bete oss 

tillsammans med andra människor” (BRYT, 2008:5). Till exempel står det i BRYT att en norm 

kan vara att man tar i hand när man hälsar på varandra. Alla normer är alltså inte kopplade till 

diskriminering, utan underlättar snarare vår vardag men perspektivet som  lyfts fram i BRYT 

handlar om att ”synliggöra och ifrågasätta varför människor diskrimineras” och fokus riktas 

mot hur ”normer och makt fungerar för att kunna förändra samhället i grunden”, alltså om hur 

normer och diskriminering kopplas samman (BRYT, 2008:8, förf. kursiv). Som vi senare ska 

se var det just detta perspektiv som gjorde att Sandra ville utgå från just BRYT och inget annat 

material i arbetet på Hgf . I BRYT står det också att läsa att normer inte handlar om illvillighet. 

Vi är alla delaktiga i upprätthållandet av normer och vi följer normer utan att tänka på det 

(BRYT, 2008:6). Det förtryckande med normer, enligt Kumashiro, är när de upprepas gång på 

gång genom samtal, genom att interagera med människor, genom ekonomiska, institutionella, 

moraliska och religiösa doktriner (Kumashiro, 2002:51-52). Längre fram i uppsatsen redogör 

jag för hur mina informanter förhåller sig till och resonerar kring välvilja och erfarenheter av 

att bryta mot normer.  

 

BRYT framhäver också att olika ”normer hänger också ihop med varandra […] olika normer 

påverkar varandra” (BRYT, 2008:6, förf. kursiv). Med en intersektionell analys undersöks 

hur ”kategorier skapar, perforerar och transformerar varandra” i olika sammanhang och 

situationer (de Los Reyes, 2007:14). Normerna förändras över tid och det är nödvändigt att se 
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dem i sitt sammanhang. Kumashiro uttrycker det som att ”the meaning and effects of 

stereotypes do change in different contexts and over time[…]oppression is multiple, 

interconnected and ever-changing” (Kumashiro, 2002:52). Han menar att genom att 

innebörden av kategorier förändras över tid och rum är också förtrycket mångfasetterat och 

ständigt föränderligt. 

 

Liksom Skolverket, Cornelius och Norlin efterlyser normkritiska perspektiv framhäver BRYT 

att information om homo-,bi- och transexuellas rättigheter ”fortfarande till stor del går ut på 

att man får träffa en transperson eller någon som är homo- eller bisexuell och på så sätt få 

kunskap och förhoppningsvis sluta diskriminera”  (BRYT, 2008:8). Detta perspektiv tolkar jag 

som den kategori Kumashiro kallar för education about the other, utbildning om den Andre. 

Perspektivet är bristfälligt på flera sätt. Dels för att det förutsätter att de som får träffa 

transpersonen inte själva är transpersoner, det vill säga att det förutsätts att de som ska lära sig 

att sluta diskriminera och bli mer toleranta aldrig själva är till exempel homo- eller bisexuella. 

Perspektivet brister också därför att avvikaren riskerar behandlas som representant för en hel 

grupp eller kultur (Kumashiro, 2002:43). Enligt BRYT leder inte enbart information till 

förändring i samhället, det behövs också kunskap om hur makt och normer fungerar (BRYT, 

2008:8). Till skillnad från att utgå från ett normkritiska perspektivet menar författarna till 

BRYT att många andra metodmaterial för likabehandling och mot diskriminering, handlar om 

att ”skapa förståelse, tolerans och empati för människor som blir utsatta för trakasserier, 

diskriminering och kränkningar” (BRYT, 2008:8). De menar att det perspektivet innebär en 

hel del risker, att det inte ändrar någonting i grunden, utan risken är stor att istället 

återupprepa normer. Perspektivet förutsätter också att de som ska utbildas aldrig är de som 

ska bli tolererade. Det är alltid den andra som de närvarande ska utbildas om, de närvarande 

förutsätts befinna sig inom normen. Kumashiro räknar upp ett antal risker med att utbilda och 

informera om den Andre. För det första riskerar avvikelse att konstrueras som essentialistiskt 

skilt från normen,  för det andra riskerar den Andre att bemötas som representant för och 

expert på perspektivet för en hel grupp och för det tredje grundar sig education about the 

Other, som Kumashiro kallar perspektivet, på att det är möjligt att uppnå full 

kunskap/sanningen, vilket kritiseras av postmoderna forskare (Kumashiro, 2002:42). 
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6.2 Intervju med processledare 
Sandra är den processledare som varit med och lett de båda workshopar som jag observerat. 

Jag frågar Sandra vad syftet med att arbeta utifrån BRYT är. Ett skäl hon nämner är att varken 

personal eller förtroendevalda inom Hgf är representativa för dess medlemmar, som Sandra 

säger så har de ”svårt att aktivera nya grupper. Ett annat skäl till att arbeta utifrån BRYT är att 

tillföra kunskap inom organisationen. Sandra efterlyste ökad kunskap om hur diskriminering 

fungerar och hur den är möjlig att förändra och sätta stopp för. Trots att en vilja finns att 

arbeta för förändring saknar de enligt Sandra kunskapen om hur det konkret kan genomföras. 

De hade för lite kunskap om hur ett förändringsarbete för en icke-diskriminerande arbetsplats 

skulle kunna gå till rent praktiskt. I vilken ände skulle de börja, vilka sorts insatser skulle leda 

till reell förändring? Som hon själv säger:  

 

Vi har ganska många såna policydokument. Men vet inte riktigt hur vi ska göra, vet 

inte riktigt.. Vi jobbar ändå som vi alltid brukar jobba och det är lite svårt att tänka 

nytt. Vi kommer tillbaka till att ”Vad står det i stadgarna?” 

 

Sandra säger alltså att trots många policydokument, som handlar om arbetsmiljö, jämställdhet 

och mångfald, så har de svårt att rekrytera nya grupper eller att tänka i nya banor. Det blir 

som det alltid har blivit. Jag tolkar det som att de har fastnat i gamla föreställningar och 

normer och det var en av anledningarna till att de valde att arbeta utifrån BRYT, eftersom det 

handlar om att ”titta på oss själva”(BRYT, 2008:7). Att titta på sig själv ingår tydligt i det 

normkritiska perspektivet som, till skillnad från toleransperspektivet, bidrar till förändring.  

 

Till skillnad från BRYT, som går ut på att titta på normerna, berättar Sandra om ett annat 

metodmaterial med ett annat perspektiv som de kommit i kontakt med innan BRYT: 

 

det var fruktansvärt och katastrofalt. Vi tyckte det var jättedåligt. [Skrattar]. Det var en 

projektledareutbildning om hur man skulle kunna driva olika mångfaldsprojekt och vi 

tyckte att det var så himla dåligt, vi tyckte verkligen att det var en sån här tolerans-

grej, helt förkastligt, snarare diskriminerande, det var jättekonstigt. 

 

I citatet ovan poängterar Sandra att om ett projekt syftar till att öka toleransen bland de 

närvarande finns risken att projektet snarare kan befästa diskrimineringen. Som jag tidigare 

lyft fram riskerar toleranspedagogik, enligt Skolverkets rapport, att segmentera den rådande 
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maktordningen (Skolverket, 2009:28). Ett normkritiskt perspektiv hjälper istället till att lyfta 

de processer som leder till att vi ser vissa saker som givna och självklara. Vi märker normer 

först när man bryter mot dem.  (Laskar, 2005:19). Eller som Sandra säger, ”Vad händer om 

man kommer till jobbet i nagellack om man är kille” och så där.. Då ser man att där var det en 

norm”.  

 

Sandra förklarar att det hon särskilt uppskattade med BRYT var att det syftar till att titta på 

den egna organisationen för att se hur man själv bidrar till skapandet av normer:  

 

Vi har massa saker som sitter i väggarna här och vi tänkte, hur fasen kan man jobba 

med det? Det känns så himla rätt och det handlar så mycket om att man ska kolla på 

sin egen organisation[…] vi känner att det här är en jättebra metod för oss att faktiskt 

titta på oss själva. 

 

Sandra säger att inom Hgf finns massa normer som ”sitter i väggarna” och att innan BRYT har 

de riktat ljuset mot dem som inte varit representerade i föreningen, istället för att tala om de 

rådande normerna som leder till att vissa grupper är närvarande och andra inte. Just detta 

uppskattar Sandra med BRYT, att det möjliggör ett perspektivskifte, att titta på dem själva.  

 

Utbildningen i BRYT är som tidigare nämnt obligatorisk för de anställda inom Hgf. Många av 

informanterna talade om vikten av att ett sånt här viktigt arbete måste vara obligatoriskt. Även 

Sandras uttrycker att utbildningarna är och bör vara obligatoriska:  

 

Ja, eller det är ett krav från vår ledning. Det är ganska sanktionerat. Först får man 

anmäla sig frivilligt och ’gör ni inte det så kommer vi att tvinga er’. Det är ganska 

coolt!  

 

Att mångfalds- och likabehandlingsarbete måste vara sanktionerat från ledningen återkom 

både Sandra och de övriga informanterna till flera gånger. Finns inte stöd för detta ovanifrån 

är risken större att det bemöts som ”onödigt flum” som några av informanterna uttryckte det. 

Detta menar Martinsson är en vanlig uppfattning om det nödvändiga ledarskapet (Martinsson, 

2007:72).   
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Sandra pratar om hur hon tycker att BRYT skiljer sig från andra metodmaterial som använder 

sig av liknande metoder, så kallade värderingsövningar. Värderingsövningar riskerar handla 

om att de närvarande ges rätt att fritt tala om vad de tycker och tänker om till exempel 

mänskliga rättigheter. Ett exempel på en värderingsövning är att deltagarna får ta ställning till 

ett antal påståenden som ledaren läser upp inför gruppen. Att läsa ett påstående som ”det är 

helt OK att homosexuella får adoptera” möjliggör ett ’nej’ från deltagarna och på så vis 

bäddar ledaren för att kränkningar äger rum inom ramen för värderingsövningarna. Exemplet 

kan representera ett toleransinriktat perspektiv och Sandra är skeptisk till att 

värderingsövningar används för att skapa ett klimat där det är ”högt i tak”, som syftar till att 

deltagarna får ”lufta” sina åsikter och där lite vad som helst är okej att framföra, eftersom det 

ryms inom det toleranspedagogiska perspektivet och befäster föreställningen om att vissa har 

rätt att tycka vad de vill om vissa andra:  

 

så att man inte hamnar i att ”ja men allting är ok att säga, man får tycka lite som man 

vill” […] När hamnar man i den positionen att man faktiskt har rätt att tycka saker om 

andra människor liksom? För det som jag tycker är styrkan är just att man tittar på 

maktperspektivet. 

 

Sandra menar att det handlar om makt, att vissa positioner kan ge personer eller grupper rätt 

att tycka saker om andra människor och grupper. Utan ett kritiskt perspektiv är det betydligt 

svårare att höja kunskapsnivån hos deltagarna enligt Sandra och då leder inte det till någon 

förändring. Sammanfattningsvis önskade alltså Sandra arbeta utifrån BRYT just tack vare det 

normkritiska perspektivet. Tidigare har hon stött på och förkastat det toleranspedagogiska 

perspektivet och säger att det normkritiska är mycket mer värdefullt att arbeta utifrån eftersom 

det fokuserar på maktstrukturer. Hon upplevde att det fanns mycket vilja att arbeta med 

mångfaldsfrågor inom organisationen men ingen kunskap om hur det kunde göras praktiskt 

och såg då en möjlighet att göra det genom BRYT.  

 

6.3 Observationerna 
Nedan presenterar jag först hur en workshop går till därefter kommer analysen av 

observationerna. 
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Båda workshoptillfällena ägde rum kl 09.00 i ett konferensrum på Hgf. Deltagarna välkomnas 

av Sandra och hennes processledarkollega. Inne i rummet har de förberett genom att ställa ett 

antal stolar i en cirkel. Några av deltagarna går och sätter sig, andra hämtar kaffe eller väntar 

in i det sista med att gå in i rummet. ”Är det här man ska bryta ihop?” säger en av deltagarna 

skämtsamt när vi alla sitter på stolarna. Jag sitter längst bak med penna i hand och 

pappersblock i knät efter att kort ha blivit presenterad för gruppen. Deltagarna har på förhand 

fått information om att jag kommer att observera.  

 

Det är alltid två ledare med ca 10 deltagare under workshopen som pågår ca 2.5-3 timmar 

med paus. Vid första tillfället jag observerade deltog 10 personer och vid andra tillfället 8 

personer. Grupperna har vid båda tillfällen bestått av blandade grupper vad gäller kön, 

etnicitet och ålder och anställningsform inom Hgf. Workshopen inleds med en runda där var 

och en presenterar sig och får definiera ordet mångfald. Ledarna presenterar två 

förhållningsregler som gäller under worskhopen. Den ena handlar om hur en runda går till. 

När en person talar under rundan lyssnar de andra aktivt utan att avbryta. När den känner sig 

färdig går ordet vidare till nästa person i ringen. Den andra regeln tydliggör när det är dags att 

gå vidare efter en diskussion. Sandra förklarar att, under en diskussionsstund kommer någon 

av processledarna att räcka upp handen när det är dags att lämna diskussionen och gå vidare. 

När deltagarna ser handen uppsträckt, avslutar de diskussionen och sträcker i sin tur upp 

handen tills alla har en hand i luften. Sandra förklarar att det enbart är ledarna som kan ta 

initiativ till att sträcka upp handen. Sandra förklarar att denna regel använder de sig av för att 

kunna gå vidare när en diskussion bör avslutas, så att de hinner med allt under den 3 timmar 

långa workshopen. Efter rundan följer ett kortare teoripass där ledarna går igenom lagen om 

diskrimineringsgrunderna och vilka de är: förbud mot diskriminering på grund av kön, 

sexualitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionshinder. Sandra 

nämner också att en ny diskrimineringslag gäller från 1 januari 2009 och innefattar även 

könsöverskridande identitet eller uttryck2.  
 

Workshopen fortsätter med ett antal övningar där deltagarna får titta på bilder, göra enklare 

rollspel och titta på film från Handisam3. Varvat mellan övningar och film går ledarna 

 
2 Antidiskrimineringslagarna syftar till att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (SFS:2008:567, s. 1). 
3 Informationsfilmer finns att ladda ned gratis på www.handisam.se. Handisam är en myndighet som arbetar för 
allas rätt att delta jämlikt i samhället oavsett funktionsförmåga.  

http://www.handisam.se/
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igenom viss teori gällande tolerans och heteronormativitet. Avslutningsvis finns tid för 

reflektion och diskussioner.  

6.3.1 Fördomar 
Ordet fördomar nämner många av deltagarna både under observationerna och under 

intervjuerna. Innan workshopen inleds med att var och en får definiera mångfald, gör de en 

runda där deltagarna kort får säga vad de har för förväntningar och vad de tror att dagen 

kommer att handla om. Många säger då att de tror att den kommer handla om att bli medveten 

om ens egna fördomar. Sandra talar om att workshopen inte kommer att handla om fördomar, 

eftersom det då är så lätt att säga att man inte har några fördomar eller att man ”blivit av med 

dem”, utan istället kommer det att handla om ”normer, makt, fördelar och vår egen roll”. Hon 

menar att normer, till skillnad från fördomar, är någonting alla måste förhålla sig till, vare sig 

man vill eller inte.  

6.3.2 Teori mellan övningarna  
Mellan övningarna lägger Sandra in några teoretiska pass. Detta för att på så sätt öka 

kunskapen om normer och makt, för att underlätta en förändring mot diskriminering (BRYT, 

2008:8). Sandra skissar sedan upp på whiteboarden två rutor och ritar i mitten av dessa en 

kvinnosymbol i den ena och en manssymbol i den andra. Rutan med manssymbol har hon ritat 

en aningen bit högre upp än rutan med kvinnosymbol i och förklarar detta med att traditionellt 

sett har manliga egenskaper och manlighet värderats högre än det kvinnliga. Den manliga 

rutan har hon också ritat något mindre. Detta på grund av att män har mer att förlora på att 

kliva utanför sin ram och eftersom kvinnlighet värderas lägre ges det ett större spelutrymme 

för att ”gå utanför ramarna”, förklarar Sandra. Förväntningarna på vad som är manligt och 

kvinnligt förändras över tid och även vad som är möjligt att göra inom ramarna menar Sandra. 

Hon säger att ”för 100 år sedan har jag inte kunnat stå här i byxor och föreläst för er, vilket 

betyder att normer förändras men det tar lite tid”. Hon fortsätter och förklarar att ”så länge 

man befinner sig inom ramarna är det lätt att tvivla på att normerna ens existerar. En norm 

idag kan vara att vara vit, vara seende och heterosexuell. Det är först när man bryter mot en 

norm som man märker att gränsen finns där”. Eller som Rosenberg uttrycker det, normer är 

”sociala regelsystem” som förblir osynliga tills någon bryter mot dem (Rosenberg, 2007:93). 

Och när man avviker från normen uppstår också risken att bli utsatt för diskriminering, på så 

sätt är diskriminering kopplat till normer. Eller som Sandra säger, ”jag kan inte välja att skita i 

normerna, väljer jag att kliva utanför kommer jag få ta konsekvenser för det”. Eller som 
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Rosenberg uttrycker det så påverkar normer varandra och en intersektionalitetsanalys är 

nödvändig för att visa hur ”maktaxlar interagerar med och konstruerar varandra” (Rosenberg, 

2007:82). Längre fram i uppsatsen kommer vi se hur bland annat informanterna resonerar  

kring normer gällande vithet, funktionalitet och sexualitet och hur dessa påverkar varandra.  

 

Sandra förklarar vidare att ”ofta när jag avviker från en norm får jag stå som representant för 

en hel grupp, till exempel för en etnicitet eller ett land”. Med andra ord, ”Jag ses inte som en 

individ”, säger Sandra. Kumashiro menar att risken med toleranspedagogik och utbildning om 

den Andre är just att individer får stå till svars för hela grupper och att en social, kulturell och 

intelektuell uppdelning kvarstår mellan norm och avvikelse (Kumashiro, 2002:42). 

 

Sandra förklarar också hur den manliga och kvinnliga ramen kopplas till heteronormen, hur 

dessa ramar förväntas begära varandra genom att ”alla förväntas begära motsatt kön” som hon 

säger. Alltså hur kulturen skapar två motsatta kroppar, kvinnliga och manliga som förväntas 

begära varandra enligt en hierarkisk ordning. Som vi senare ska se i analysen av 

gruppintervjuerna är det mycket uppskattat av deltagarna att blanda teori med praktiska 

övningar.  

6.3.3 ”Gissa heterot”  
Teori blandas med praktiska övningar och den första övningen heter ”Gissa heterot”. Sandra 

presenterar övningen genom att inledningsvis säga att heteronormativitet är den mest 

grundläggande normen. Detta menar jag är ett mycket problematiskt förhållningssätt. Att 

påstå att ”åtskillnad av kön är mer grundläggande än etnisk åtskillnad förutsätter att det finns 

kön som inte tillhör någon etnisk kategori” (Laskar, 2005:22). Laskar menar att det inte går att 

särskilja normaliseringsprocesser åt, de skär ständigt i varandra. Som vi ska se i mitt material 

framstår det tydligt att normer om funktionalitet, etnicitet, ålder, klass, sexualitet och kön 

samspelar och konstrueras i samverkan med varandra. Jag upplever en fara med att rangordna 

normer och maktordningar. Det är nödvändigt att se hur olika maktregimer ”interagerar och 

förstärker varandra” för att förstå hur de fungerar och påverkar det sociala samspelet. 

(Rosenberg, 2007:85). Om makt förstås som en social process, genomsyrad i varje social 

relation och som syftar till att skapa dugliga individer kan inte normer eller maktaxlar 

rangordnas eller adderas till varandra. Däremot är det viktigt att se att de är kontextuellt 

bundna till tid och rum och leder till olika uttryck för diskriminering (Rosenberg, 2007:85).  
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På golvet framför deltagarna ligger ett antal bilder, 10-15 stycken föreställande porträtt av 

personer. Deltagarna får i uppgift att välja den bild som de enligt samhällets normer skulle 

definiera som heterosexuell. Fniss bryter ut bland deltagarna, ”sa du heterosexuell?”, frågar 

en av dem. ”Det går ju inte”, ”Måste man det?” säger två andra. ”Finns det inget rätt svar?”, 

frågar en tredje. Ovanan att tala om och peka ut den rådande normen är påtaglig. När alla 

deltagare plockat varsin bild leder Sandra en runda, där var och en får berätta varför de valt 

som de gjort. Varje person få beskriva personen på bilden och vad det är som gör att de, enligt 

samhällets normer, definierar personen som heterosexuell. Samtliga deltagare definierar 

personerna på bilderna som antingen kvinna eller man. ”Det är en knegare, en manlig typ och 

han ska ha kvinnor” som en av deltagarna beskriver personen på bilden. Deltagarna fortsätter 

en i taget att motivera sitt val: ”det är sinnebilden av en svensk medborgare. Kostym och 

medelålders ger status”, ”han är hantverkare och arbetarklass är det mest rigida man kan tänka 

sig och där florerar starka åsikter om avvikande personer”, ”Han är man, då vill man inte ta på 

skäggstubb”, ”Hon är kvinna i 50-55 års åldern. Man kan i och för sig vara homo även om 

man är äldre, det tänkte jag inte på...”, ”Hon såg självsäker ut, utstrålar pondus och vet vad 

hon vill”, ”Han ser ut att kunna gå åt båda hållen lite beroende på vilken situation han är i.”. 

En deltagare förklarar att hon egentligen inte har någon aning om varför hon valde som hon 

gjorde men beskriver personen på bilden som ”medelålders kvinna, medelklass, har 

fördomar.. Ser lite för fin ut, vill att allt ska vara normalt”. En annan deltagare har valt ett foto 

på en kvinna som sitter i rullstol och förklarar att ”hon är redan lite utanför ramarna. Hon 

kanske lever inom normerna trots att hon sitter i rullstol”. Samtliga deltagare beskrev 

porträtten de valt utifrån flera olika normer som gjorde att de tolkat personen som 

heterosexuell. Begrepp som medelklass, arbetarklass, svensk, medelålders, äldre och 

funktionalitet hade sammantaget skapat en föreställning om personen de valde. Detta 

tydliggör hur olika normer samverkar.  

 

Efter rundan får deltagarna en fråga från Sandra att diskutera två och två: Hur spelar 

föreställningar om manligt och kvinnligt in när man pratar om heterosexualitet? Tystnad 

bland deltagarna. Om det tidigare var svårt för dem att peka ut en heterosexuell person, tycks 

det ännu svårare att prata om heterosexualitet i förhållande till manligt och kvinnligt. Efter ett 

tag frågar någon ”Hur menar du?”. Sandra förklarar att återigen gäller det att diskutera frågan 

på ”samhällsnivå” och ett lågmält mummel tar vid. Deltagarna pratar två och två och jag hör 

en person fråga en annan ”när pratade du om heterosexualitet senast?”. Efter en kort stund, ca 
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4 minuter avtog pratet och Sandra ber paren redovisa vad det pratat om. Det första paret börjar 

förklara lite trevande att det ”förändras ju över tid. I dag ska killar också ha fina väskor, 

kostymer kan alla ha och alla frisyrer kan alla ha”. Sandra frågar om de gjorde kopplingen till 

heterosexualitet och då säger några att det ”tycker det var en jättekonstig fråga”, ”Vi förstod 

inte frågan” ”Vi pratade inte om heterosexualitet”.  Sandra frågar om det är vanligt att prata 

om heterosexualitet på samhällsnivå varpå en man säger: 

 

Heterosexualitet är ju normen. Gud vad jag skulle vilja ha klänning ibland, Di Leva 

är ju smart. Ibland vill jag verkligen ha det. Undrar hur alla skulle reagera om jag 

kom med det till jobbet nu när alla gått BRYT? 

  

Han säger att han ibland vill ha klänning och menar att varför han inte kan ha det beror på 

heteronormen. Det han missar här är hur genus och kön samverkar med sexualitet, genom att 

enbart hänvisa till sexualitet och inte sin genusposition. Jag tolkar det som att den genus- och 

sexualitetsnorm han befinner sig i är för trång. Eller som Rosenberg menar att begreppet 

heteronormativitet inte enbart innebär ”förväntad heterosexualitet” utan bör även granska den 

förväntade formen av heterosexualitet (Rosenberg, 2004:184). Efter de trevande svaren 

återgår Sandra till en mer teoretisk del av workshopen. Hon ritar upp två ringar på tavlan, i 

den ena skriver hon ”kön/kropp” och i den andra ”Genus/socialt kön”. Hon säger att ”man 

föds med snippa eller snopp och om man inte gör det så ’fixar vi till det’ så att man får ett 

personnummer”. Hon förklarar hur genusordningen kräver två motsatta igenkänningsbara 

kön, för att få ett personnummer måste du ha antingen snopp eller snippa, därför opereras de 

som har något annat. Dessa två motsatta kön förväntas också begära varandra i en förvänta 

heteronormativ ordning, som förstärks genom att andra kroppar och begär framhålls som icke 

önskvärda (Laskar, 2005:19). 

 

När Sandra avslutat den teoretiska genomgången ställer hon nästa diskussionsfråga: ”Ser 

samhället olika på människors sexuella läggning beroende på vad de har för hudfärg, 

klasstillhörighet eller om de har en synlig funktionsnedsättning? I så fall hur då?”. Denna 

gång bryter pratet ut snabbare och håller i sig aningen längre. När Sandra ber paren redovisa 

vad de pratat om börjar många med att säga att de ”analyserade frågan först” sen säger de 

saker som att ”det är tuffare ju längre ned man är, alltså om man har fler saker som avviker så 

kan det ju spela in än om man tillhör normen”, ”i intellektuella kretsar har det varit mer 
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självklart än i arbetarklass”, ”om det är en VD för ett stort bolag som kommer ut som bög tror 

jag det blir en stor nyhet till skillnad från en frisör, det hade vi liksom förväntat oss”, ”är man 

rullstolsburen och homo har man ju två saker mot sig”, ”Man har ju inte råkat ut för nånting 

själv och då tror man inte att nån annan har det heller”. En av de sista kommentarerna under 

diskussionen är ”Det finns ju länder där det är olagligt att vara homosexuell. Visst, det kanske 

inte är olagligt men bögar får pistoler uppkörda i munnen”. Här blir det tydligt att fler 

analysverktyg än enbart heteronormativitet är nödvändiga. Deltagarna kopplar tydligt 

sexualitet till klass, funktionalitet, nation och kultur, genom att till exempel säga som en av 

deltagarna, att vara fysiskt funktionshindrad och homosexuell så har man två saker ”mot sig”. 

Det avvikande konstrueras som något icke önskvärt och osynliggörs därmed, vilket är ett av 

normaliserandets diskriminerande principer. 

 

En av deltagarna förklarar hur hon tänkt kring hur sexualitet kopplas till normer kring 

funktion: 

  

Hon som sitter i rullstol, det blir för mycket. Att ha ett funktionshinder OCH vara 

homosexuell, den kopplingen gör man inte om det inte är uppenbart. Om det till 

exempel sitter en kille i rosa fluff-fluff. 

  

Hon menar att det ”räcker” med ett avbrott från normen i taget. Att se det som att det räcker, 

att ett avbrott från normer i taget är nog, tolkar jag som ytterligare ett tecken på att det behövs 

analytiska verktyg som inte enbart fokuserar heteronormen, utan även kritiskt granskar hur 

maktaxlar samverkar och påverkar varandra. Här framstår styrkan i det intersektionella 

perspektivet som analytiskt verktyg. Som Rosenberg menar är styrkan med queerteori som 

analytiskt verktyg i ett långsiktigt perspektiv, dess motstånd till assimilation och kraft att se 

samverkan mellan maktordningar, ”identiteter må var hur socialt konstruerade som helst, men 

det innebär inte att de inte är verkliga och nödvändiga i den rådande politiska och sociala 

verkligenheten” (Rosenberg, 2007:96).  

  

Vid båda workshopstillfällena visar det sig att de två diskussionsfrågorna verkar 

svårbegripliga för deltagarna. Detta kan tolkas som en ovana att fokusera på och diskutera de 

rådande normerna, istället för de avvikande. Detta tas också upp i BRYT som varnar för att det 

är lätt att deltagarna börjar prata till exempel om bi- och homosexualitet istället för att prata 
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om normen, eftersom den anses så naturlig och normal att få människor ens tänker på det 

(BRYT, 2008:7).  

 

Innan bensträckaren på 7 minuter tittar de på en informationsfilm, ”Anställningen” från 

Handisam. I filmen får vi se personer som jobbar på en arbetsplats där alla använder rullstol. 

En kille utan rullstol söker en tjänst och får under intervjun höra att han kan ju inte förvänta 

sig samma lön som de andra eftersom han kanske inte kommer kunna utföra arbetsuppgifterna 

lika väl eftersom han ”inte har någon stol”. Därefter följer några filmsekvenser där man ser 

hur killen försöker utföra jobbet gående och slår bland annat huvudet i taket gång på gång, 

eftersom lokalerna inte är anpassade för honom. Efter filmen kommenterar en av deltagarna 

att ”man tänker mer på budskapet när det är den ’normala’ som blir utsatt.” Jag förstår det 

som att normer fungerar så starkt att de nästintill är osynliga. Så när man vänder på 

perspektivet så att den ”normala” blir utsatt, som i filmen från Handisam, först då reagerar 

man och inser att normerna leder till utsatthet och diskriminering.  

6.3.4 ”Jag tolererar dig”  
Nästa övning Sandra leder heter ”Jag tolererar dig”. Just ordet tolerans uppehåller sig i 

synnerhet ena gruppen mycket kring. Sandra instruerar övningen genom att be alla ta undan 

stolarna och ”så ska ni få mingla och kommentera yttre saker som är neutrala”. De två 

processledaren visar och Sandras kollega säger ”Sandra, jag ser att du har en grå tröja på dig”. 

Deltagarna börjar mingla runt, fniss och skratt hörs och de börjar kommentera varandras 

utseenden och klädsel. Efter ett tag ombeds de av Sandra att lägga till att ”det är OKEJ att du 

har en grå tröja på dig” och den andra ska då svara ”Tack”. När de minglat ett tag delar 

Sandra in gruppen i två lika stora delar och nu ska alla de få tolerera en person i taget. En åt 

gången får höra av de andra att ”det är helt okej att du har röda skor på dig, det spelar ingen 

roll för mig”, ”jag har verkligen inget emot att du har ett halsband på dig, jag känner fler som 

har det, det är helt okej med mig” och så vidare. Efter varje kommentar svarar personen 

”Tack”.  
 
Efter övningen får deltagarna berätta hur de upplevde den. Deltagarna nämnde att det kändes 

nedvärderande, elakt och ”totalt nedgörande” att utsättas för tolerans. En deltagare sa ”att säga 

att ’det var okej’ tydde på att det inte riktigt var okej ändå”, ”som om det var nåt fel med att 

jag hade örhängen” och att bli utsatt för den attityden sänkte självkänslan. Många hade fått en 
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känsla av att toleransen förminskade dem. De menade att genom att tolerera någon höjer man 

sig själv och framställer sig själv som bättre än den andra. Som en av deltagarna uttryckte det:  

 

Om en funktionshindrad är homo har vi större tolerans. Man dömer folk olika hårt 

beroende på grupp, istället för att vara otrevlig blir man övertrevlig, som mot ett barn.  

 

Liksom i citatet ovan återkom de många gånger till att ju fler avvikelser från normen, desto 

tuffare var det. Och befinner man sig inom normen ökar benägenheten att toleransen leder till 

ett omyndigförklarande av personen, genom att man bemöter den som ett barn. En av 

deltagarna förklarade att hon tyckte det var jobbigt att säga ”Tack” eftersom det bara handlade 

om konstateranden och inte om komplimanger. Sandra förklarar att tolerans är kopplat till 

makt, ju högre upp på ”samhällsstegen, desto högre tolerans mot andra grupper. Jag som 

tolererar har makt genom att jag dikterar villkoren, ’Det är OK, hit men inte längre’”. Sandra 

skriver upp på tavlan vad tolerans betyder enligt Svenska Akademins Ordlista: Fördra, tåla, 

överse med, finna sig i. Med den innebörden är det inte svårt att se hur toleranspedagogik i sig 

självt är ett maktmedel och leder till att befästa och bekräfta rådande diskriminerande normer 

(Cornelius, 2007:32, Skolverket, 2009:29). 

6.3.5 Ett steg fram 
Sista övningen heter ”Ett steg fram” och Sandra förklarar att syftet är att ”reflektera över och 

känna att ni någon gång är norm och får privilegier genom det och fördelar beroende på 

vilken grupp ni tillhör”. Deltagarna får ställa sig på ett led bredvid varandra längs ena väggen. 

Sandra läser upp ett påstående i taget och stämmer det in på en själv, tar man ett kliv framåt. 

Sandra säger också att om man inte vill visa för de andra om påståendet stämmer in på en, då 

väljer man om man vill stå kvar eller ta ett kliv framåt. Sandra läser upp påståenden som: 

Ingen har någonsin förklarat mitt humör med att jag har mens, Jag behöver inte snåla i slutet 

av månaden, Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg, Ingen har någonsin 

frågat mig om var i världen jag kommer ifrån, egentligen, Jag kommer in i byggnader med 

trappor utan problem och så vidare. När alla påståenden är framförda har de flesta vita 

männen hamnat längst fram och längst bak är de äldre kvinnorna med invandrarbakgrund. 

Sandra ber de som kommit längst fram att prata med varandra en stund ”om varför ni kom så 

långt” och de som hamnade längre bak pratar med varandra om varför de stod kvar. Efteråt 

pratar de i helgrupp och en vit medelålders, icke-funktionshindrad man utbrister att ”jag må 

vara på en kurs för att lära mig nya saker men jag vägrar sätta in mig i en norm!”. Jag tolkar 
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den starka känslomässiga yttringen som att han inte kan inse att han ingår i en grupp som 

dessutom är norm. Han vägrar gå med på att strukturer bidragit till att föra honom dit han är,  

vilket jag tolkar som en form av crisis, alltså ett steg fram i en utvecklingsprocess 

(Kumashiro, 2002:62). Med crisis, kriser, menar han olika former av motstånd från deltagare 

eller elever som uppstår vid förändringsarbete. Det kan till exempel handla om  starka 

känsloyttringar från deltagarna eller protester och ifrågasättande. I BRYT rekommenderas det 

att en del övningar passar bättre i en trygg grupp och att ”övningen kan leda till starka 

reaktioner och det är viktigt att genomföra den fullt ut och se till att reda ut eventuella 

konflikter och känslor som kommer fram” (BRYT, 2008:52. Starka känslor och reaktioner 

betraktas alltså som ett led i den medvetandehöjande processen.  

 

En annan man sa att de pratat om att han ”aldrig tänkt att jobb beror på annat än min 

arbetsförmåga” och jag tolkar uttalandet som en ökad kunskap om hur normer och de 

privilegier och fördelar som kommer med normerna, påverkar ens position i samhället. Som 

ett uttryck för att det är de privilegierade grupperna som skapar den mall som alla ska passa in 

i, en mall som de privilegierade också kan låtsas är universell och neutral (Rosenberg, 

2007:95). En kvinna säger ”jag hamnade längst bak för jag är invandrare, muslim och kvinna” 

och en annan kvinna säger att ”det där påståendet om mensen, det kan man lika gärna få höra 

från en kvinna som av en man med samma innebörd” vilket styrker att kränkande behandling 

existerar även internaliserat i grupper genom att alla är präglade av normerna (Dahl, 2005:17).  
 

6.4 Gruppintervjuer med deltagarna 
Nedan presenterar jag de tre gruppintervjuer jag genomfört. För de flesta informanter är det 

första gången som de kommer i kontakt med BRYT och nedan presenterar jag återkommande 

teman som på olika sätt återkommer i samtliga interjuver och som jag funnit när jag läst och 

analyserat dem. Jag har också valt att lyfta resonemang som återfinns i metodmaterialet BRYT 

och i de deltagande observationerna.  

6.4.1 Fördomar och normer 
Det första temat som jag funnit är mycket återkommande bland informanterna är fördomar. 

Jag inledde intervjun med att fråga vad de upplevde var syftet med BRYT varpå många sa att 

”det är ju att uppmärksamma sig själv och vilka fördomar och vilka hanteringssätt man har 

utifrån sina fördomar” och att det handlade om ”våra egna fördomar, var det inte?”. De 

kommer ihåg syftet som att titta på sig själv och ”vilka hanteringssätt man väljer utifrån sina 
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fördomar”. Många verkade förvånade över att de hade vad de kallade fördomar: ”Man tror 

liksom att man är så fördomsfri”, ”man kanske inte är så öppen som man gärna vill vara, att 

”vi tror vi har så högt i tak och är så fördomsfria” och att ”så tror man att man är så 

fördomsfri, men vi upptäckte nog alla att man kanske inte är så öppen som man gärna vill 

vara”. I BRYT används, istället för fördomar, begreppet föreställningar (BRYT, 2008:6). Även 

Sandra var under workshopen noga med att förklara att fördomar inte är ett bra begrepp 

eftersom det då kan vara lätt att tro att man ’blivit av’ med sina fördomar när man 

konfronterat dem. Eller som det står i BRYT, föreställningarna och normerna är någonting vi 

alla är en del av och att vi hjälper till att återskapa och upprätthålla dem (BRYT, 2008:7). 

BRYT menar att det snarare handlar om föreställningar och att alla är påverkade av och är en 

del av normskapandet. En informant menar att han efter workshopen har uppmärksammat 

andras fördomar mycket mer, ”som kanske bara rann igenom förut, men idag är man mer 

observant”. Och precis som BRYT varnar för är risken att man tror att man kan bli av med sina 

fördomar, säger han vid ett senare tillfälle att fått syn på sina ”fördomar” men trots det så 

”kanske man är lika jävla fördomsfull ändå”.  

 

Jag tycker det är intressant att se att trots att Sandra tydligt pratade om BRYT inte handlar om 

fördomar, utan istället om normer, var fördomar mycket återkommande under intervjuerna. 

Detta behöver inte enbart tolkas som att de missförstått syftet med BRYT, utan att det istället 

kan tolkas som en omedveten språklig formulering, men ändå en riskabel sådan.  Eftersom det 

är första gången som samtliga informanter kommer i kontakt med BRYT och dess 

normkritiska perspektiv ser jag det inte som särskilt konstigt att ett mer toleransinriktat ord 

som fördomar dröjer sig kvar. Till exempel säger en informant att ”det är ju först när det 

händer nånting med en själv, som man liksom får uppmärksamhet på fördomarna”. Jag förstår 

det som att hon även syftar på normer, men använder främst begreppet fördomar. 

Informanternas upptäckter av sina egna ”fördomar” kan tolkas som att BRYT fungerar, 

eftersom det syftar till att titta på sig själv. Dock ser jag det som mycket värdefullt, nästintill 

nödvändigt att vara noga med formuleringarna och istället för fördomar förstå att det handlar 

om föreställningar och normer.    

 

En del hade också tolkat syftet med BRYT som att det skulle leda till en trevligare arbetsplats, 

fri från mobbing, eftersom de blev medvetna om ”vanligt hyfs”, ”civilkurage” och att det 

”inte är okej att säga saker och vara dum”. I denna uppfattning av syftet ryms inte 



Södertörns Högskola                                                                                                  Frida Sandegård 
 

27

 
 
diskrimineringsgrunderna, vilket Sandra också påpekade under min intervju med henne. Hon 

menade att diskussionerna många gånger kom att handla om att man inte får vara taskig mot 

varandra, i stället för att handla om diskrimineringsgrunderna, vilket syftet ju är enligt BRYT. 

Det som skiljer ”vanligt hyfs” från diskrimineringsgrunderna har bland annat med självvald 

och ickevald identitet att göra, vilket framstod som svårt att skilja på, både under 

observationerna och gruppintervjuerna. Till exempel blandades sexualitet och kultur ibland 

ihop med musiksmak eller intressen. Jag tolkar det som att det är av stort värde att ordentligt 

gå igenom diskrimineringsgrunderna för att förhindra att diskussionerna kommer att handla 

om att ”förstå att man kan ha olika klädsmaker” eller om saker som man ”tycker är normalt”. 

På samma sätt som att ”vanligt civilkurage” och vad man ”tycker är normalt” förlorar även 

föreställningen om ett ”högt tak” medvetenheten om att det handlar om makt och privilegier. 

Här finner jag återigen ett glapp mellan vad som står att läsa i BRYT och vad informanterna 

kom att diskutera om under intervjuerna. BRYT talar tydligt om att normer har med makt och 

diskriminering att göra. Likaså gick Sandra igenom det tydligt under workshopen. Men ändå 

pratar informanterna om det som att man kan bli av med sina fördomar gentemot de som är 

olika en själv.  

 

Trots att fördomar var mycket återkommande var det också många som kom ihåg syftet som 

att uppmärksamma normer, att ”komma på sig själv med att man har normer. Eller ramar som 

man befinner sig i och att man skulle komma på sig själv med att förändra det tänket”, att 

”visa att vi har väldigt starka normer och att det inte är den enda sanningen [...] de normer 

som är fyrkantiga”. Och som en annan uttryckte det, att normer kan kopplas till 

diskriminering, ”att normerna anses som det ’normala’ och går man utanför anses man vara 

’onormal’. Detta resonemang anser jag, till skillnad från talet om fördomar, vara mer 

normkritiskt och i enlighet med vad BRYT vill förmedla.  

 

6.4.2 ”Det är de andra som är problemet” 
Om sig själva pratade många av deltagarna som medvetna om normer och intresserade av att 

bidra till en förändring av diskriminerande strukturer. Däremot pratade de mycket om alla 

”andra” som inte är intresserade, saknar kunskap och om de andra som en stor del av 

problemet. Till exempel motiverade  en kvinna varför hon lät sig intervjuas med att ”Det är 

lätt att man tackar ja, för att man brinner för det här” och en kille berättade att han ”har jobbat 

jättemycket med normer och så, när jag pluggade på universitetet. Men för de som inte har 
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läst så är det här jättebra”. Förutom att detta får konsekvenser för mitt urval av informanter är 

det intressant att det att de till så stor del pratade om andra, istället för sina egna upplevelser. 

Till exempel menade en informant att de som ännu inte gått utbildningen har följande 

inställning till BRYT: 

 

Asså de är ju.. diskussionen innan och lite grann efter är ju att ’Va fan ska vi hålla på med 

den här skiten för?’, ’Jag har annat att göra, jag är här för att jobba’.  Och det finns 

väldigt starkt så att ehm, ’måste man verkligen?’.  

 

Jag tolkar attityden som att för de som befinner sig inom normen är det lätt att tvivla på att det 

ens finns begränsande ramar och att avvikelse från dessa leder till diskriminering. Dessutom 

utmålades de som inte frivilligt anmält sig till workshoparna ännu som en stor del av 

problemet av mina informanter: 

 

Och att de, eftersom det varit frivilla anmälningar hittills så har det ju varit personer som 

tycker sånt här är kul och tycker att det är viktigt, medan de som kanske inte gör det, som 

kanske är en stor del av problemet väljer att inte anmäla sig.  

 

Norlin har funnit ett liknande resultat i sin undersökning om lärares arbete mot 

heteronormativitet i skolan. Hon ser att de upplever att de själva inte bidrar till en 

heternonormativ undervisning men är betydligt mer osäkra på hur övriga lärare gör och hur 

deras kunskaper i frågan ser ut (Norlin, 2007:22) 

 

Informanterna hade också olika förklaringar till motståndet bland de som inte var intresserade, 

”de som behöver gå den här utbildningen är de som inte är så mottagliga för den”, varpå en 

annan kvinna svarar att ”kanske är det de som utgör normen, så de känner sig inte så 

träffade[…]och då kan de fortsätta utöva sin makt för det är det man har när man tillhör 

normen”. En annan deltagare tror att om man tillhör normen kanske man inte vågar komma 

till en sådan här workshop heller, att det handlar om en ”sorts försvarsmekanism” därför att 

man kommer att få ta del av ”lite sanningar som de inte är vana att höra”. En annan informant 

menade att motstånd inför BRYT kan handla om rädsla: 
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att man kanske knackar lite på nåt skal som nån inte vill att man ska knacka på. Så då 

förlöjligar man istället för att ta det till sig. Man bestämmer sig redan innan för vad man 

tycker.  

 

Att förlöjliga kan, enligt informantens uttalande ovan, bero på att man i själva verket är rädd 

för vad som ska hända om man knackar på skalet. En annan informant menar att en tänkbar 

förklaring till att de som tillhör normen inte har så mycket att bidra med under workshopen 

kan vara att: 

 

man är för det första då inte är så intresserad, och sen kanske de inte har så mycket 

egna erfarenheter och egna upplevelser. För det blir väldigt starka upplevelser från de 

som har det. Och då kommer de i centrum på ett annat sätt, som inte är vanligt, och då 

är det klart att det inte är kul att sitta där då.  

 

Som vi ser ovan tror en informant att det inte är ”kul att sitta där då” om man ingår i normen, 

på grund av att de inte har egna erfarenheter att bidra med, erfarenheter som man ”blir väldigt 

berörd av även om man är man, över 50 år och fullt frisk”. För att tala med Rosenberg kan 

erfarenheterna som kommer fram under en sån här workshop ”utmana den dominerande 

gruppens anspråk på allmängiltighet” (Rosenberg, 2004:186). Därför kan det komma att 

upplevas som hotfullt för de vars perspektiv utgår från normens.  

 

Jag finner det intressant att de pratar betydligt mer om andra än om sina egna upplevelser. 

Vad handlar det om? Att det är lättare att se att det alltid är någon annan som är problemet? 

En tolkning kan vara att, eftersom normer förändras och är knutna till tid och rum, ingår alla 

någon gång i normen. Därmed får alla någon gång på olika sätt fördelar, men genom att det är 

knutet till tid och rum kan det vara svårt att se hos sig själv.  

6.4.3 Hur har de reagerat på övningarna? 
Under samtliga intervjuer kommer det fram, mycket på grund av mitt urval, att de uppskattat 

arbetet med BRYT. De var överens om att det var positivt att få göra nånting, de uppskattade 

kombinationen av aktivitet och reflektion, ”upplevelser är ju mycket starkare än ordet om man 

säger så”. En annan fyller i och säger att ”det var ju aldrig lugnt […] alla övningar var 

jätteroliga och gissningsgrejen var jättehäftig”. De flesta håller med om att det var ”roligt” 

och en lustfylld upplevelse och att det var ”många skratt” och det berodde på ”insikten 
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naturligtvis”. En annan säger att ”man behövde aldrig känna sig som ett offer” vilket jag 

tolkar som att fokus tydligt skiftat från avvikare till normer. Flera av informanterna menar 

också att de upplevt en god stämning och att insikterna och Aha-upplevelserna gett många 

förlösande skratt. Att BRYTs ambition att ”omsätta pratet i handling” tydligt nått fram till 

deltagarna belyses också genom att deltagarna upplevde övningarna mycket starka och en 

informant som sa hon att upplever ”man det när det är ett spel, hur känner man inte då när det 

är på riktigt?”  

 

Som informanten uttrycker det ovan så vittnar intervjuerna och observationerna om att det 

under workshopen framkommit mycket starka känslor och reaktioner. Kumashiro menar att 

utan ett kritiskt förhållningssätt innebär det att sättet som vi tänker och hur vi gör saker på, 

inte är opartiskt utan snarare förtryckande och att vi måste lära om och problematisera och att 

insikten om hur vi själva medverkar till och förhåller oss till förtryckande strukturer kan leda 

till en form av känslomässigt obehaglig process, en form av kris (Kumashiro, 2002:63). Eller 

som det står i BRYT att reaktionerna beror på rädsla att förlora makt och status (BRYT, 

2008:9). Kumashiro menar att för att ta sig genom dessa kriser behövs reflektion och 

bearbetning av känslor varvat med teoretiska perspektiv, just på det sätt som BRYT är 

utformat. Kriserna kan också medföra att studenter vägrar att fortgå med att lära om, eftersom 

det leder till känslor av obehag. Han menar att utbildning inte innebär att obesvärat upprepa 

vad vi redan tror oss veta. ”Rather, education involves learning something that disrupts our 

commonsense view of the world” och att viljan att lära handlar om strävan efter förändring 

och att komma över vårt motstånd till obehag (Kumashiro, 2002:63). Genom att det tydligt 

står i BRYT att övningarna kan framkalla starka känslomässiga reaktioner tolkar jag det som 

att en förändring hos deltagarna möjliggörs genom just dessa känslomässiga reaktioner. 

Kanske beror reaktionerna från deltagarna på ”rädslor för det annorlunda eller[…]tanken på 

att förlora makt och status” (BRYT, 2008:9). Och på samma sätt som Kumashiro talar om 

vikten av att varva reflektion och bearbetning av känslor står det i BRYT att reaktionerna inte 

ska få stå i vägen för arbetet utan att det istället ska tas tid att pratas om dem (BRYT, 2008:9). 

  

6.4.4 Svårt låta bli avvikarna 
Trots det tydliga budskapet från BRYT att det ska handla om normer och privilegier, pratade 

informanterna under intervjuerna till stor del om avvikarna och minoritetsgrupper: 
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Hur man liksom stoppar in dem i fack, fast man inte tänker att man ska göra det. Fast man 

är där (på workshopen min red.) för att inte tänka så, så gör man det i alla fall.                                                        

 

Vi måste förändra saker och ting, och bli mottagliga för som sagt… folk med 

invandrarbakgrund också…unga, ehm, homosexuella, bisexuella, religiösa av olika 

slag, vi pratar inte bara kristna eller protestanter av olika slag utan vi pratar muslimer 

och buddister eller ja..  

 

I det senare resonemanget som här ovan framkommer det att något måste förändras för att bli 

mottagligt för andra än normen. I citatet konstrueras normen, ”vi” med hjälp av att tala om 

avvikarna och normen är alltså en svensk, heterosexuell och sekulariserad person. I citatet 

framstår det också som att normen måste ”bli mottaglig” för andra. Om detta görs på normens 

kriterier förändras inget i det långa loppet. Då kommer normen fortsätta framstå som stabil 

och förhärskande genom att tolerera andra grupper.  

 

Flera exempel på hur informanterna talade om avvikare istället för normen är följande två 

citat:  

 

Vi pratar om att det är så öppet och så och ändå har vi ingen som är öppet homosexuell. 

Och det borde vi statistiskt, rent krasst ha. Vi har handikappade och med nedsättning och 

sånt men.. Och då kan man fråga sig hur öppna vi är egentligen?                                                                              

 

Vi är ca 35 anställda och vi är säkert 10 olika nationaliteter, vi är olika kön, olika 

åldrar, sexualitet vet jag inte för folk pratar inte så mycket om det, för det är 

fortfarande tabu, religion vet jag inte heller för folk pratar inte så mycket om det.. Och 

handikapp, jag vet inte…                             

 

I det senare citatet talar informanten om sexualitet som att det fortfarande är tabu. Under min 

deltagande observation var det flera som nämnde sina heterosexuella relationer. Alltså kan det 

inte tolkas som att det är tabu att prata om sexualitet, så länge den är heterosexuell. 

Svårigheten att prata om normen istället för om avvikarna framstår nästan tydligast under en 

av gruppintervjuerna där diskussionen kom att handla om en av övningarna, ”Gissa heterot”. 

De mindes övningen som att den ”handlade om vilka som var homosexuella” och som att 

”man skulle ta ut den som var homosexuell, eller hur?”. Under en av intervjuerna påtalar ändå 



Södertörns Högskola                                                                                                  Frida Sandegård 
 

32

 
 
en informant att de under workshopen ”att det var intressant att man började prata om det 

annorlunda ändå, fast man skulle prata om det som var norm”. 

6.4.5 Tolerans och välvilja 
Många deltagare hade starka minnen av toleransövningen, hur de själva och kollegor 

hade reagerat på den. De menade till exempel att det kändes som ”mobbing”, 

”obehagligt”, ”inte alls bra” och en deltagare upplevde tolerans som ”att nån sätter sig 

över mig och talar om för mig att jag är okej för den”. En kvinna säger att under deras 

workshop hade en man sagt att han ”tyckte det var oerhört provocerande att nån 

kommer fram och säger sådär om nångting man inte är beredd på att behöva förklara”.  

Trots de starka känslomässiga reaktionerna förstår jag det som att de uppskattade 

övningen mycket. Kanske just därför, för att de upplever den så effektiv. Den skapade 

bra diskussioner och ledde till många ”aha-upplevelser”, som deltagarna sa. En kvinna 

berättar att hon kände ett obehag inför att alla kommenterade och tolererade hennes val 

av tröja och sa att hon började ställa sig frågan hur hon kunde göra istället för att inte 

uppmärksammas: 

 

Man börjar ställa frågan, Vad är det för fel på mig då? Jag tillhör inte normen. Hur ska 

jag göra för att tillhöra normen så att jag inte blir utpekad varenda gång. 

                                                                                     

Alla var överens om att tolerans inte var något positivt och att bli utsatt för det var obehagligt. 

Trots detta menade de att toleransen kunde bero på att ”man vill ju vara snäll” och att det även 

måste få vara okej att göra fel: 

 

Det handlar väl också om det här att man säger saker för att vara snäll, men som inte 

uppfattas snällt utan mer som en härskar/trycka till, fast man själv kanske inte är 

medveten om det.                                                                    

 

Citatet ovan vittnar om att välvilja och tolererandet av någon kan uppfattas som en 

härskarteknik. Att förklara det som att ”välvilja” tolkar jag som ett sätt att dölja sin makt. Som 

en informant sa, ”Det är okej att göra fel också för det handlar ju inte om nån illvilja eller nån 

elakhet”. Så länge man kränker någon snällt har man ju inte gjort någonting fel, eller? Om 

man resonerar som att det är okej att göra fel, är det alltså okej att kränka. Jag menar att detta 
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återigen tyder på att det är svårt att se ramarna och vad de leder till om man inte själv varit 

med om kränkande behandling.  

6.4.6 Samverkande normer 
Många gånger hade de svårt att medvetet resonera kring hur olika normer påverkar varandra. 

Däremot, som citatet visar, gjorde de ofta de kopplingarna ändå, utan att medvetet reflektera 

över det: 

 

I min grupp hade vi män med invandrarbakgrund och vi hade kvinnor och unga och 

gamla. Så när vi gjorde ”Ett steg framåt” så fick vi en ganska bra spridning. Även bland 

män så finns det ju skillnader. Till exempel att den vita mannen kom väldigt långt fram 

och mannen med invandrarbakgrund hamnade ju efter honom och bland kvinnorna såg 

man också spridningen. 

 

Informanten reflekterar över att normer för kön, etnicitet och ålder samspelar vilket i detta fall 

resulterade i en variation ”även bland männen”, som informanten säger. När jag frågar vilka 

som hamnade längst fram svarar de: ”Svenskar. Svenska män”. När de pratade om övningen  

”Gissa heterot” framgår också här att de gjort sina val av heterosexuella personer utifrån hur 

normer samverkar: 

 

Det fanns ju en man med invandrarutseende, en mörk kille. Den bilden tog jag direkt. 

Han kan ju inte vara homosexuell. På grund av hans kultur, att de inte tillåter sånt. Men 

sen såg jag att han hade ett guldhalsband med ett hjärta på och då tänkte jag att ’nä, han 

kanske är homosexuell’, bara på grund av det där halsbandet. Så jag tog en annan bild. På 

en kille som gick i högstadiet eller nåt. Han kan inte vara det. Han hade munkjacka och 

jeans. 

 

I citatet ovan resonerar informanten om hur hon valde ett foto med en person hon tyckte såg 

heterosexuell ut. Hennes val grundar sig på personens kultur, etnicitet och ålder. Det framgår 

också hur hon konstruerar och avgränsar heterosexualitet som något som  inte är 

homosexualitet, ett exempel på hur normer konstrueras genom avvikelse. Just svårigheten att 

medvetet reflektera över och förstå hur olika maktaxlar hänger ihop tolkar jag som ett behov 

av ett intersektionellt analysverktyg. Jag vill lyfta in Laskar som, istället för att använda den 

heterosexuella matrisen och teorier om heteronormativitet, använder sig av tabu-begreppet 

som analytiskt verktyg. Hon menar att detta begrepp öppnar för en kritisk analys som även 
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inkluderar ”etniska kategorier och klasskategorier” genom att man får syn på ”hot- och 

motbilder” (Laskar, 2005:345). Tabubegreppet anser jag användbart genom att hot och 

motbilder och bestraffningar bland annat handlar om, som i fallet ovan, marginalisering, 

stereotypiserande och osynliggörande. BRYT tar också upp att avvikare från normen ”klumpas 

ihop”, osynliggörs och stereotypiseras, vilket gör att jag finner tabu-begreppet som ett 

användbart kompletterande analysverktyg av materialet (BRYT, 2008:8).  

 

6.4.8 Ansvaret som följer med privilegier 
Vad som genomsyrat mycket av det informanterna talat om både under observationerna och 

intervjuerna är oviljan att se sin makt och sitt ansvar när man ingår i normen. Som följande 

citat får illustrera, tycker informanten att ett ”högt tak” råder bot på diskriminerande normer: 

 

’När du säger så tycker jag inte att det är kul’. ’Oj, hoppsan förlåt jag trodde att det var 

bra det jag sa’. Och det handlar om det här höga taket, att ärligheten är viktig om man nu 

ska kunna ha det högt i tak.                    

 
Citatet handlar om att det är viktigt att ha ett ”högt tak”, att prata om vad som är okej och inte 

och att vara ärlig gentemot varandra. Det som då glöms bort, genom att eftersträva ett ”högt 

tak” är maktperspektivet. Frågan är på vem ansvaret ska ligga för att ingen ska drabbas av 

normativa diskrimineringsstrukturer och vem som kan villkora vad som är okej och inte. Att 

de förhärskande grupperna kan fortsätta utöva makt och skylla på att ”hoppsan, förlåt jag 

förstod inte”, förstår jag som konsekvenser av att man inte ser vilka privilegier som följer med 

att befinna sig i normen.  

 

7. Sammanfattning och slutdiskussion 
I denna studie undersöker jag hur deltagare upplever en utbildning utifrån BRYT och hur 

upplevelserna kan förstås i relation till materialets syfte. Vilka teorier bygger  materialet på 

och hur tolkar deltagarna dessa?  

 

Under gruppintervjuerna talar informanterna mycket om fördomar. Delvis tolkar jag det som 

en språklig förväxling med till exempel föreställningar eller normer som BRYT använder. Men 

språket är viktigt och genom att Sandra talat så tydligt om normer och att det inte handlar om 

fördomar tycker jag det är intressant att påpeka att något har gått förlorat på vägen. 
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Informanterna har också berättat hur de efter utbildningen i BRYT granskat policydokument, 

hur de uppmärksammar sig själva och sitt språkbruk och att de upplever att tolerans är ett 

maktmedel. Jag finner det viktigt att betona att deltagarna upplevde tolerans som mycket 

obehagligt och dåligt. De har reflekterat kring begreppet och är överens om att ”öka 

toleransen” inte alltid är bra, eftersom det inte ändrar på rådande maktordningar. Men trots att 

de upplevt tolerans som något mycket dåligt, förklarar de ändå att det beror på välvilja och att 

det måste få vara okej att göra fel. Det resonemanget har återkommit hos informanterna och 

jag menar att det handlar om en okunskap eller ovilja att se sin makt. Det kan aldrig vara 

”okej” att kränka någon och bortförklara det genom att det inte var meningen.  

 

Trots att BRYT handlar om att titta på normer och att informanterna även tagit detta till sig, 

har de återkommit många gånger till att istället prata om avvikarna. Jag menar att detta kan 

bero på att det är första gången som de ställs inför ett normkritiskt perspektiv och att det är ett 

perspektivskifte som inte görs i en handvändning. Svårigheten att prata om normen kan också 

bero på att så länge man själv ingår i normen kan det vara svårt att se den och hur den 

fungerar. Trots att några informanter talar om sig själva som ”medvetna om normer”, som 

avvikare eller i minoritet, talar de ändå generaliserande om andra som avviker från normen. 

Det framstår alltså som mycket svårt att tala om normen både om man befinner sig inom 

normen och om man upplevt normens kränkande funktion. Trots svårigheterna att tala om 

normen är min tolkning att BRYTs fokus på normer ändå nått fram. Bland annat har flera 

deltagare fört fram att det var skönt att slippa känna sig som ett offer, vilket jag tolkar som ett 

resultat av ett tydligt fokus på normer istället för avvikare. Det verkar inte heller vara så lätt 

att överföra erfarenheter av diskriminering och applicera det på liknande omständigheter, det 

vill säga, bara för att man upplevt diskriminering på ett område betyder inte det att man 

förstår de diskriminerande funktionerna i en annan kontext. Dock visar min undersökning att 

det är viktigt att utgå från ett intersektionalitetsperspektiv. Det finns, som jag ser det, risker 

med att lyfta fram en norm som starkare än andra. Det kan överskugga förståelsen av normer 

som kontextbundna och därmed riskerar en sådan analys att osynliggöra olika normer i olika 

sammanhang. RFSL Ungdom talar dock tydligt om att BRYT i synnerhet handlar om 

heteronormen och därför framträder normer kring detta tydligast, men med risken att göra det 

på bekostnad av andra normers diskriminerande funktion.  
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Det framgår att många verkar ha mycket svårt att se hur man själv har del i reproducerandet 

av normerna samt de gånger man får fördelar av att ingå i normen. Deltagarna envisas med att 

undvika att tala om sig själva. Det är alltid någon annan som diskriminerar, som inte har 

samma goda förståelse av makt som de själva, andra som utgör normen och andra som 

privilegieras. På det sättet konstruerar informanterna sig själva som den Andre, eftersom de 

ytterst sällan ser sig själva som normen. När de i själva verket i allra högsta grad tar del av 

privilegier och befinner sig så inom ramarna att de inte ens kan sätta ord på det. Informanterna 

skapar på så sätt sig själva som antingen som avvikare som genom BRYT ges en röst och 

äntligen ”inte behöver känna sig som offer” och får kräva rättigheter eller som observatörer, 

någon som är varken avvikare eller norm utan istället står utanför normen. Till exempel 

vittnar uttalanden som ”jag trodde inte jag hade några fördomar” om att det är möjligt att inte 

låta sig påverkas, som om man inte präglas av sitt sammanhang. Resonemanget bygger på en 

förståelse av makt som något rörligt och flytande, genom att de själva ibland kan identifiera 

sig som avvikare och ibland som privilegierade uppstår en förvirring i hur de ska kategorisera 

sig, eftersom de ofta vill placera och kategorisera. Genom att förstå makt som en kontextuell 

rörlig och föränderlig process och som är socialt sanktionerad, blir det lättare att förstå 

informanternas ovilja att positionera sig själva men strävan efter att kategorisera andra. Ibland 

är det bra att ingå i en norm, ibland är det bra att höra till en annan. Gemensamt är att ingen 

vill riskera drabbas av normernas diskriminerande effekt. Så om queerteori ska fungera i 

praktiken måste en intersektionell förståelse av normer ligga till grund för arbetet om ett 

perspektivskifte från tolerans till normkritik ska ske.  

 

Min slutsats är sammanfattningsvis att BRYT fungerar väl utifrån dess syfte genom att 

deltagarna fått ökad kunskap om hur normer fungerar och medvetet reflekterat kring hur de 

skär i varandra.. Att det ibland brister menar jag beror på att det normkritiska perspektivet är 

relativt nytt och att det toleranspedagogiska perspektivet varit mycket dominerande på bred 

front och under lång tid. Det vore intressant att undersöka mer omfattande hur queerteori 

fungerar i praktiken för att se om kompromisser måste ske på bekostnad av teorin för att 

kunna omsätta den i praktik och vilka delar av queerteorin som är särskilt användbara.  
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Intervju processledare 
 
Presentera mig, uppsatsens syfte, anonymiserat  
 
Inledande 
Vad jobbar du med? Vad är din funktion i HSB?  
 
Hur och när kom du i kontakt med BRYT-materialet första gången? 
 
Vad har du deltagit i för utbildning för att kunna utbilda i BRYT? 
Hur kommer det sig att just du gör detta från er organisation?  
 
Inom vilka ramar, i vilket projekt arbetar du med BRYT?  
Vad är målet/syftet med projektet inom er organisation?  
Hur kommer det sig att ni valde BRYT?  
Vad för andra metoder eller verktyg använder ni för att uppnå målet? 
 
Om BRYT (syfte, utformning, styrka/svaghet) 
Kan du beskriva BRYT-materialet för någon som inte vet vad det handlar om. Vad tycker du 
att det är? 
 
Vad ser du är syftet med att arbete med BRYT? 
Varför använder du BRYT?  
 
Hur gör du? 
Hur går en workshop till?  
Vilka övningar använder du?  
Tidsomfattning? 
Vilka personer deltar? 
Är det frivilligt? 
 
Mottagande 
Kan du beskriva hur BRYT mottas av grupperna du leder?  
Vad är vanligt bemötande?  
Vad händer i grupperna du leder? 
Vad händer i grupperna du leder? 
Vad önskar du ska hända? 
 
 
Tillägga något? 
 
 



Gruppintervju om BRYT 
 
Presentera mig och uppsatsen: 
C-uppsats vid Södertörn 
Anonymiserat i uppsatsen 
Endast jag kommer ha tillgång till intervjuerna. 
Kommer intervjua fler, så även om Sandra vet vilka ni är idag så kommer ni bli fler så inte 
ens hon vet vem som säger vad.  
 
Inledande frågor 
Vad heter du och hur gammal är du? 
Är ni bekanta för varandra? Vad har ni för funktioner i Hgf? 
 
 
Övergående frågor 
Var det första gången ni kom i kontakt med BRYT-materialet under workshopen? 
Har ni jobbat med ”övningar”, sk värderingsövningar tidigare?  
Har ni jobbat inom Hgf i liknande syfte som med BRYT, men genom andra metoder? 
 
 
Huvudfrågor 
Hur upplevde du workshopen? Minns du något särskilt? 
Vad tycker du att BRYT-materialet handlar om? Hur beskriva materialet? Syftesbeskrivning? 
Är det något särskilt du minns från workshopen? 
Övningarna; 
- hur fungerade de? 
- minns du nån särskild?  
- Hade man kunnat vara utan övningarna? 
  
Om, i så fall vad har du lärt dig? Aha-upplevelse?  
Vad var nytt? Vad var gammalt?  
Om, i så fall hur tänker du att BRYT påverkat dig? 
För vem lämpar sig BRYT-materialet extra bra? 
Anser du att man bör ha nån form av förförståelse för att kunna ta emot BRYT? 
 
Saknade du något i materialet utifrån dess syfte så som du tolkat det?  
 
Vill du tilläga något till samtalet?  
 
 
 
Kontakta mig gärna om du kommer på tankar eller funderingar! 
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