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Politiskt uttalande
	
  	
  
Skåne ska vara en inkluderande region att leva, bo och arbeta i. Därför är det viktigt att
Region Skåne arbetar utifrån ett jämlikhetsperspektiv, för allas lika rättigheter och
möjligheter och mot diskriminering.
Vårt arbete ska utgå från de konventioner som Sverige har skrivit under när det gäller
mänskliga rättigheter. Ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter gagnar våra
medarbetare, patienter och samarbetspartners. Och i förlängningen påverkar detta också
alla våra medborgare, oavsett vilken relation de har till Region Skåne.

Märta Stenevi (MP) 	
  
ordförande i personalnämnden
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Granskarens introduktion
Normkritiskt perspektiv är ett begrepp som kan kännas knöligt att ta i mun. Det kan
tyckas akademiskt och högtravande. I praktiken innebär det ett annat sätt att se än det
gängse. Att flytta blicken från det påstått avvikande till att granska det som anses
normalt, det som tas för givet, är i majoritet eller dominerar i samhället. Helt enkelt en
perspektivförskjutning. Ett sätt att undersöka makt.
Normkritik har på senare år blivit ett alltmer använt perspektiv i framförallt offentlig
och ideell sektor i Sverige, i takt med att arbetet för mänskliga rättigheter,
likabehandling, icke-diskriminering, integrering och inkludering har intensifierats.
Uppdraget att utföra en normkritisk granskning av Skane.se kommer från Region Skåne.
Det kräver ett visst mod av en organisation att se på sig själv med nya ögon, att
reflektera över det egna arbetet. Som utförare av granskningen vill jag därför ge Region
Skåne en eloge.
Uppdraget har getts till en oberoende extern granskare, varför tolkningar och slutsatser
inte nödvändigtvis delas av Region Skåne.
Rapporten består av två delar.
Del 1 innehåller definitioner, teoretiska resonemang och utgångspunkter, metod,
granskning och analys.
Del 2 har karaktären av en lättillgänglig handbok som kan fungera som ett stöd för dem
som dagligen arbetar med Skane.se.
Maria Jacobson
journalist, fil.kand. i journalistik
fil.mag. i vetenskapsteori
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Sammanfattning
Normkritisk granskning av Skane.se är gjord på uppdrag av personalnämnden i Region Skåne.
Syftet med granskningen formuleras av uppdragsgivaren: ”En normkritisk granskning ska
göras för att säkerställa att Region Skånes webbplats, Skane.se inte skildrar människor i bild
och text som kan uppfattas som stereotyper. Det handlar om att se, problematisera, ifrågasätta
och förändra normer. Webbplatsen ska spegla mångfalden som finns i Skåne.”
Utifrån målet att spegla mångfalden i Skåne kan Skane.se inte sägas uppfylla detta under
tiden för undersökningen. Kategorin kvinnor var i dominans, vilket möjligen speglar
arbetsplatsen Region Skånes anställda men inte befolkningen i Skåne.
Vissa befolkningskategorier var underrepresenterade eller osynliggjorda, exempelvis hbtqpersoner och personer med funktionsnedsättning, liksom personer med olika hudfärg.
Människor på bild på Skane.se är oftast anonyma och illustrerar ett ämne eller en fråga
snarare än sig själva. Bilderna framstår i många fall som genrebilder – men det finns också
personliga och uttrycksfulla bilder på webbplatsen. Dessa bilder bär delvis varumärkets idé
om välkomnande personlighet och är en typ av bilder som skulle kunna tas till vara bättre.
Det finns också mindre formella texter, om exempelvis medarbetare i regionen, som även de
signalerar välkomnande. Generellt sett är det framförallt synlighetsmönster som förstärker
stereotypa uppfattningar snarare än enstaka bilder som uttrycker stereotyper.
Webbplatsen signalerar mångfald när det gäller tillgänglighet för personer med olika
funktionsförmågor men skulle kunna göra mer för språklig tillgänglighet.
Skane.se kan som webbplats placeras i en mainstream-kategori och påminner om andra
politiskt styrda organisationers webbplatser till sin uppbyggnad och utformning. Intrycket är
bitvis instrumentellt men också sakligt. Det sammanfaller med en traditionell
maskulinitetsnorm om effektivitet och rationalitet. Denna institutionella prägel bryts dock upp
av ett du-tilltal i vissa texter, men inte i andra, där en mer formell sakprosa används.
Varumärket är styrande för en del av utformningen och innehållet på webbplatsen och ska
bland annat uttrycka en välkomnande personlighet. Skane.se uttrycker en spänning mellan å
ena sidan en jämlikhetsambition och ett medborgarperspektiv med exempelvis du-tilltal och å
andra sidan den institutionella prägeln.
Granskningen utgår från ett normkritiskt perspektiv och från medieteori om representation
och stereotypa skildringar. Normkritik ifrågasätter rådande normer och föreställningar om
normalitet snarare än problematiserar det påstått avvikande. I huvudsak diskuteras innehållet
på webbplatsen utifrån diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, ålder,
funktionsnedsättning och, i mindre utsträckning, religion eller annan trosuppfattning.
Granskningen har utförts under hösten 2015. Det empiriska materialet inbegriper utöver totalt
130 skärmbilder även styrdokument och policyer rörande bland annat jämlikhet, mänskliga
rättigheter, varumärke och kommunikation. Analysen är i första hand kvalitativt resonerande
och förhåller sig till styrdokumentens formuleringar på områdena jämlikhet, jämställdhet,
likabehandling och mänskliga rättigheter samt kommunikation. Undersökningen kan bidra
med frågeställningar och analys för eventuellt fortsatt arbete.
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Uppdraget i korthet
Personalnämnden beslutade 2015-05-13 att en normkritisk granskning av Skane.se ska
göras.
Normer – synliga, osynliga och outtalade – spelar en stor roll för hur människor skildras
i olika medier. Därför görs en normkritisk granskning av Skane.se utifrån kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Det handlar om bland annat könsstereotyper, det vill säga att det som män gör, säger
och tycker är norm. Detta i sin tur påverkar att kvinnor och män inte har samma makt i
samhället. Det finns fortfarande en norm om att två olika biologiska kön, kvinnor och
män, dras till varandra. Denna heterosexuella norm medför negativa konsekvenser för
bland annat personer med relationer med personer av det egna biologiska könet.
Skildringen av människor påverkas också av vem som är reporter. När det gäller
personer med funktionsnedsättning framgår det i rapporten Mediabilden av personer
med funktionshinder, framtagen av svensk handikapprörelse, Sveriges Radio och
Dagens Nyheter, att personer med funktionsnedsättning ofta skildras av reportrar som
själva inte har någon sådan.
En normkritisk granskning ska göras för att säkerställa att Region Skånes webbplats,
Skane.se inte skildrar människor i bild och text som kan uppfattas som stereotyper. Det
handlar om att se, problematisera, ifrågasätta och förändra normer. Webbplatsen ska
spegla mångfalden som finns i Skåne.
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Del 1

Denna del innehåller granskningens syfte, teoretiska resonemang och
utgångspunkter, metod och granskning.
I texten som utgör själva granskningen varvas beskrivningar, exempel,
tolkningar, analys och förslag i löpande text. På sidan 46 finns begrepp, termer
och definitioner som kan vara till stöd i läsningen.

Granskningens syfte
Syftet med granskningen formuleras av uppdragsgivaren Region Skåne på följande vis:
”En normkritisk granskning ska göras för att säkerställa att Region Skånes webbplats,
Skane.se inte skildrar människor i bild och text som kan uppfattas som stereotyper. Det
handlar om att se, problematisera, ifrågasätta och förändra normer. Webbplatsen ska
spegla mångfalden som finns i Skåne.”
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Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier
Avsnittet behandlar de teoretiska utgångspunkter som genomsyrar
granskningen. Normkritiskt perspektiv, representation och stereotypa
skildringar är nyckelbegrepp. Konceptet varumärke diskuteras också
översiktligt. På sidan 46 finns definitioner, termer och begrepp som kan
underlätta läsningen.

Normkritiskt perspektiv
I den amerikanska tidskriften Newsweek beskrevs normkritik som ett i huvudsak svenskt
fenomen (Braw 2014). På sätt och vis stämmer det. Internationell forskning utifrån en
enhetlig teoretisk syn på normkritik saknas. Däremot är de maktteoretiska perspektiv,
exempelvis feministiska och postkoloniala sådana, som vanligen infogas i begreppet
normkritik välutforskade. Inte heller i Sverige finns en sammanhållen normkritisk
teoribildning. Därför beskrivs normkritiken som ett perspektiv, ett förhållningssätt, en
tillämpning, metod eller ansats.
I praktiken har normkritiskt perspektiv kommit att användas av allt fler aktörer som
arbetar med mänskliga rättigheter, antidiskriminering, inkludering och jämlikhet.
Exempel är normkritisk pedagogik som har etablerats i skolvärlden (Bromseth & Darj
2010) och Sveriges innovationsmyndighet Vinnovas utlysning av medel för normkritisk
innovation 2014 (Vinnova 2014).
Andra synsätt på områdena mänskliga rättigheter och diskriminering är exempelvis
tolerans-, brist- och minoritetsperspektiven. Normkritiska forskare och praktiker
betraktar dem som problematiska, dels för att de innebär en andrafiering – ett
skillnadsgörande, dels för att de rymmer en maktrelation. Inom området mänskliga
rättigheter har toleransbegreppet en stark ställning. Exempelvis har FN utnämnt den 16
november till internationella toleransdagen. Försvaret för tolerans har ofta utgått från
respekten för den personliga friheten och människors lika rättigheter. Inom den politiska
filosofin har tolerans i dessa bemärkelser varit en kungstanke för liberalismen men
också en del av den demokratiska överideologin i stort.
I praktiken har toleranstanken kommit att innebära att resursstarka och privilegierade
grupper bestämmer ramar och villkor för hur tolerans ska distribueras. Teoretiker talar
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om att toleransperspektivet är en andrafokuserad strategi som handlar om att
normbärare bör tolerera att det finns normbrytare. I regel är denna tolerans villkorad och
innebär att normen i sig inte behöver ifrågasättas eller omförhandlas, vilket resulterar i
ett maktförhållande mellan den som har privilegiet att tolerera och den som tolereras
(Bromseth & Darj 2010). Brist- och toleransperspektiven kan sägas problematisera det
påstått avvikande snarare än ifrågasätta det påstått normala (Lutz 2006). Dessa synsätt
kan också beskrivas som utgångspunkter när staten vill kompensera befolkningsgrupper
för strukturella brister och ojämlika förhållanden (Habermas 1984).
Bristperspektivet tar fasta på att grupper i befolkningen anses ha brister som medför att
de exkluderas. Ansvaret för diskrimineringen läggs på individen. Ett exempel är att
bristen på kvinnor i ledande positioner i näringslivets styrelser förklaras med att de inte
är kompetenta nog, att de väljer familjen före karriären eller att de inte tar för sig. På ett
liknande sätt förklaras ibland etnisk segregation, exkludering och diskriminering på
arbetsmarknaden med bristande språkkunskaper eller ”kulturell annorlundahet”
(Tesfahuney 1999).
För att göra rapportläsaren införstådd med hur det normkritiska perspektivet vuxit fram
ges här en kort historisk bakgrund. Normkritik ifrågasätter socialt skapade
föreställningar om normalitet. Den fokuserar på normen istället för på dem som bryter
mot normen. Normkritik syftar inte till en total normupplösning i samhället utan
angriper sociala och kulturella normer som är förtryckande, diskriminerande och
exkluderande.
Sedan åtminstone första hälften av 1800-talet har normalitetsbegreppet varit en del av
formandet av nationalstaten Sverige, såväl som många andra västerländska
nationalstater. År 1830 myntades begreppet genomsnittsmänniskan av den belgiska
befolkningsstatistikern Adolphe Quetelet, och det blev en vägledande idé inom medicin,
samhällvetenskap, utbildningsväsende och nationsbyggande i Västeuropa. Quetelet hade
kopplingar till Sverige – exempelvis valdes han in i Kungliga Vetenskapsakademien.
Sverige var vida känt för sin utvecklade befolkningsstatistik, som kyrkobokföringen
sedan 1686 utgjort grunden för (Jacobson 2014).

Moralstatistik
Befolkningsstatstiken kom att bli grundläggande för det svenska nationsbygget och
bidrog till att skapa en nationell självbild av homogenitet eller monokultur. Ett viktigt
element i befolkningsstatistiken blev den så kallade moralstatistiken som etablerades
runt 1830. Moralstatistiken uppehöll sig framförallt vid det som betraktades som
avvikande från det som ansågs normalt. Den räknade sådant som uppfattades vara
omoraliskt: brottslighet, oäkta barn, självmord och andra företeelser som ansågs störa
den moraliska ordningen. År 1840 blev utlänningar och mosaiska trosbekännare
statistiska kategorier, men redan tidigare hade samer kategoriserats, till skillnad från den
”svenska folkstammen” (Höjer 2001).
När eugeniken – idén att förbättra människan genom biologisk förädling – fick fäste i
Sverige i början av 1900-talet fanns en robust befolkningsstatistik och utvecklade idéer
om svensk överlägsenhet. En föreställning om genomsnittsmänniskan, den ”normala”
till skillnad från den ”avvikande”, var etablerad (Jacobson 2014). Inför grundandet av
svenska statens rasbiologiska institut 1921 framhöll regeringen för riksdagen att den
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svenska kyrkobokföringen sågs som oöverträffad som grund för institutets arbete. Det
framfördes att den gjorde Sverige särskilt lämpat för rasbiologiska studier (Kungl.
Maj:t:s prop. nr 114, 1921).
Utöver befolkningsstatistiken gjordes en rad andra utredningar och kartläggningar av
olika grupper. Romer, samer, ”sinnesslöa” och homosexuella är exempel på grupper
som sågs antingen som hot mot samhället eller som avvikande och problematiska på
andra sätt (Ds 2014:8, Amft 1998, Runcis 1998, SOU 1941:3). De behandlades som
statens inre fiender.
Efter andra världskriget har många stater infört lagstiftning och andra mekanismer som
ska förhindra diskriminering och förtryck av individer och grupper. Internationella
institutioner, FN bland andra, är pådrivande i arbetet. I Sverige har processen gått
stegvis sedan krigsslutet, och den pågår fortfarande. Exempel är
diskrimineringsförbudet och personuppgiftslagen, som förbjuder insamling av känsliga
personuppgifter som kan kränka den personliga integriteten. Samtidigt efterfrågar FN
och EU statistiska uppgifter om befolkningen utifrån diskrimineringsgrunderna, så
kallad jämlikhetsstatistik, från Sverige. Dessa instanser ser jämlikhetsdata som ett
verktyg för att bekämpa diskriminering och kunna övervaka Sveriges efterlevnad av
konventioner för mänskliga rättigheter (Jacobson 2014).

Normers funktion
Normer finns överallt – i allt från byggnormer till uppförandekoder. Samhället skulle
inte fungera utan normer och regler. Normkritiken syftar inte till normupplösning, vilket
ibland hävdas. Snarare är syftet att granska normer som kontrollerar, förtrycker,
diskriminerar och exkluderar människor. Sociala och kulturella normer bestämmer det
godtagna, förgivettagna och eftersträvansvärda – det normala – i en grupp, eller i ett
samhälle. Normkritiskt perspektiv kan användas på ett elastiskt sätt: genom att studera
en mångfald av strukturer/normer på samma gång. Den här granskningen är avgränsad
till normer som kan knytas till diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön,
könsöverskridande identitet/uttryck, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning. I någon mån kommer också
normer om socioekonomi och urbanitet att beröras.
Ofta är normer så självklara att de inte uppfattas som regler, utan som det naturliga och
riktiga. När någon, eller något, bryter mot normen händer två saker. För det första blir
normen synlig. För det andra görs den som bryter mot normen till avvikare. Normer
fungerar socialiserande för individen och förkroppsligar samhällets värdesystem
(Parsons 1951). De kan förstås som villkorade förväntningar på individen, vars
lydnad/olydnad sanktioneras positivt eller negativt (Bicchieri 2006). Ett strukturalistiskt
synsätt medför att normer betraktas som strukturerande, maktreglerande och
skillnadsgörande. Normerna manifesteras, eller materialiseras, på alla samhällsnivåer.
Ett exempel är familjebildning parvis med barn – kärnfamiljsnormen. Den förordas i
politik, lagstiftning och samhällsplanering, utgör en mall för familjeorganisering samt
ses som eftersträvansvärd för individen. På det viset kan en norm fungera som socialt
och strukturellt ordningsskapande, som stabiliserande och som kontrollmekanism.
Stabiliteten förstärks genom att normen fungerar som skillnadsgörande utifrån
stereotypa föreställningar om ”den andre” eller ”de andra”, som bryter mot normen
(Hirdman 2001).
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Intersektionell ansats
Normkritik kan beskrivas som en tvärvetenskaplig intersektionell ansats för att
kombinera olika teoretiska perspektiv, snarare än som ett enhetligt forskningsfält.
Intersektionalitet är en teoribildning och ett analytiskt verktyg för att studera hur olika
former av diskriminerande maktordningar samverkar (Crenshaw 1989). Exempel på
teorier som kan användas i normkritiken är genusteorier och feministiska teorier som
avtäcker könsnormer (Jacobson 2013). Queer teori kan användas för att bryta upp fasta
kategorier för kön och sexualitet samt ifrågasätta heteronormativitet, det vill säga ett
antagande om att heterosexuell läggning är det naturliga, önskvärda och normala
(Rosenberg 2002).
Som en utlöpare från queer teori kan crip teori på motsvarande sätt användas för att
ifrågasätta normer om funktionalitet (McRuer 2006). Ytterligare fruktbara perspektiv för
normkritiska analyser är postkoloniala teorier, kritiska vithetsstudier och klassteorier
(Harding 2008, Landström 2001, Ahmed 2010, Ambjörnsson 2003, Davidsson 2010).
Normkritiken kan ses som intersektionell i bemärkelsen att flera maktperspektiv
kombineras samt i betoningen av processer och principer för social organisering
(Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007). Gemensamt för de olika teoretiska perspektiv
som kan användas i en normkritisk ansats är att de har sitt ursprung i marginalisering
och/eller förtryck, politiskt och socialt (Harding 2008).
Gemensamt är också att de analyserar framförallt strukturella orsaker till
marginalisering, diskriminering och förtryck. Med ett mindre akademiskt språkbruk kan
en säga att normkritik ifrågasätter normer som bärs upp av en majoritet och som
betraktas som ideala och önskvärda i samhället/kulturen/kollektivet. Till sin karaktär är
en norm föränderlig och påverkbar även om den tillskrivs stabilitet och statiskhet.
Normer kan omförhandlas och förändras, vilket normkritisk praxis tar fasta på.
Normkritisk pedagogik används till exempel i utbildningssammanhang för att bekämpa
mobbning, utestängning, diskriminering och trakasserier.
För att en norm ska kunna hållas intakt krävs ett skillnadsskapande. Det omtalas ofta
som en uppdelning i ”vi och dom”. Heteronormen, exempelvis, görs stabil dels genom
massan – mängden normbärare, dels genom att det finns de som bryter mot normen
(Jacobson 2014).
Kommunikation är en viktig del av den offentliga verksamheten. Ett av målen med
Skane.se är att ”avspegla mångfalden i Skåne”. Ett led i det arbetet är att kommunicera
begripligt men också att vara välkomnande gentemot olika invånarkategorier.
Till synes neutral information i text och bild kan rymma dolda normer och informella
maktstrukturer. För att komma åt dessa kan normkritik vara användbart. Normkritik
innebär att ifrågasätta det som tas för givet – att kritiskt granska det vardagliga, det
”normala”, det som uppfattas som självklart. Nästan all kommunikation tar sin
utgångspunkt i frågor som: Till vem eller vilka vänder du dig? Vad skriver du om? Hur
skriver du? Vilka syns i text och bild? Vilka finns inte med? Att besvara dem kräver
eftertanke och kritisk reflektion. Det erbjuder normkritiken.
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Representation
Representation är kärnan i en demokrati av svenskt snitt, den representativa demokratin.
Idén om representation är djupt förankrad i det svenska statsskickets fundament,
regeringsformen, och uppfattas av allmänheten som en legitim form av folkstyre.
Regionala och lokala politiska församlingar vilar på samma grund.
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under
lagarna. (Kap. 1, art. 1 regeringsformen, förf. kursivering)

I första hand åsyftar regeringsformen politisk och geografisk representation. I
grundlagen finns inga parametrar för så kallad social representation. Med social
representation avses att ett brett spektrum av befolkningsgrupper företräds på olika
samhällsnivåer. I regeringsformens andra artikel står dock:
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i
samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av
människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den
enskilde som person.
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. (Kap. 1, art. 2 regeringsformen)

Genom denna skrivning tillstår regeringsformen implicit att diskriminering förekommer
och att det vilar på det allmänna att motverka den. Implicit medges också att det finns
en pluralism av kategorier i befolkningen.
Regleringen av medierna styrs dock av grundlagarna om yttrandefrihet och tryckfrihet. I
dessa finns inga formuleringar som påbjuder social representation. Det finns en rad
undantag från den grundlagsstadgade yttrande- och tryckfriheten, exempelvis de som
rör hets mot folkgrupp, förbud mot barnpornografi samt olaga våldsskildring. Medier av
olika slag har i stor utsträckning själva ansvar för frågan om social representation. Detta
gäller dock inte public service, som i sitt aktuella sändningstillstånd 2014–2019 har
inskrivet att all programverksamhet ska utföras med tanke på jämställdhet och mångfald
(Sändningstillstånd SVT § 6, SR § 6, UR § 7).
Publicistiska material, oavsett om det handlar om traditionella medier eller webbplatser,
tenderar att reproducera existerande maktstrukturer. Vanligtvis är exempelvis socialt
och kulturellt marginaliserade befolkningsgrupper osynliggjorda, underrepresenterade
eller stereotypt skildrade. På en metanivå sammanfaller synlighetsstrukturer i
publicistiska material med mönster av strukturell diskriminering i samhället. Svenska
medier präglas traditionellt sett av androcentrism och etnocentrism. Det innebär att en
maskulinitetsnorm är central liksom en benägenhet att utgå från den egna kulturen som
norm. Utöver dessa finns dominanta normer om två könskategorier, heterosexualitet,
full funktionalitet, vithet, urban medelklasslivsstil, viss kroppsstorlek med mera. Det
betyder att befolkningsgrupper som bryter dessa normer har liten synlighet och är
systematiskt underrepresenterade, alternativt helt osynliga (Edström & Jacobson 2015).
I medieteori talas det ibland om att stora grupper är symboliskt utplånade (Tuchman
1978).
Sammantaget bidrar andro- och etnocentrism till att det omgivande samhället och ”den
andre” betraktas och skildras med utgångspunkt från de dominerande normerna.
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Proaktiv hållning
Hur kan då en webbplats tillhörande en regional organisation betraktas ur ett
representationsperspektiv? Diskrimineringslagens så kallade bemötandeparagraf (§17)
är tydlig med att offentliganställda är förbjudna att diskriminera i bemötandet av
allmänheten. Webbplatser, broschyrer och andra publicistiska material är
kommunikation riktad till allmänheten och kan därför betraktas som en form av
bemötande. Utifrån grundlagarna om yttrandefrihet och tryckfrihet går det däremot inte
att hävda att en webbplats innehållsligt ska representera befolkningen.
Dock kan det tyckas rimligt att en offentlig och politiskt styrd organisations webbplats
ser de grundläggande demokratiska värdena representation och icke-diskriminering som
de formuleras i regeringsformen som vägledande.
Social representation – det vill säga delaktighet för olika befolkningskategorier – i
beslutsfattandet på olika nivåer anses viktigt ur demokratisk synvinkel. I Region Skånes
underlag för beslutet att utföra en normkritisk granskning framgår att regionen anser det
vara ett viktigt värde att spegla mångfalden i Skåne. En proaktiv hållning går också att
utläsa i exempelvis regionens kommunikationspolicy och i dokument som rör
varumärket Region Skåne.
Tillgänglighet innebär att informationen ska vara presenterad på så sätt att den är tillgänglig för
alla besökare och användare oavsett ålder, kön, eventuella funktionsnedsättningar, etnisk och
kulturell bakgrund eller tekniska förutsättningar (Varumärkesguide s. 6.1, 2014).

Och i budget:
Region Skåne ska bidra till ett Skåne där människor känner sig delaktiga i samhället och där
engagemang och deltagande uppmuntras. Mångfalden är en styrka och är viktig för profileringen
av regionen.
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle. Nyckelfrågor
i detta arbete är jämlikhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, kultur, trygghet, demokrati, rätten
till egen försörjning och medborgarinflytande.
En mer samlad regional verksamhet kring migrationshälsa ska initieras och kunskapen ska öka i all
verksamhet. (Budget 2015, Region Skåne)

Stereotypa skildringar
Stereotypa skildringar kan sägas vara en kvalitativ nivå av representation. När det gäller
kvantitativ representation är grundfrågan: Vem syns? Grundfrågan gällande stereotyper
är: På vilket sätt skildras någon eller något?
I medieteoretiska sammanhang definieras stereotyper som överförenklingar vilka följer
vissa mönster. De kan beskrivas som bilder i våra huvuden som hjälper oss att tolka och
förstå omvärlden (Lippman 1922). Stereotypa uppfattningar och skildringar utgår i regel
från föreställningar och förutfattade meningar om olika befolkningskategorier. De kan
vara positivt eller negativt laddade. I Sverige finns till exempel ett flertal stereotypa
uppfattningar utifrån regionala uppdelningar, exempelvis ”snåla smålänningar”, ”dryga
stockholmare” och ”tröga skåningar” – negativa stereotyper – medan göteborgare

13

NORMKRITISK GRANSKNING AV SKANE.SE

betraktas som ”goa gôbbar”. Den sistnämnda stereotypen kan i förstone ses som positivt
laddad. Samtidigt exkluderar den exempelvis kvinnor och associerar till ”gubbvälde”,
vilket betraktas som negativt.
Stereotyper samverkar mellan olika samhällsnivåer, från mikro- till makronivå, och
korresponderar med samhällets kulturella och symboliska sfärer där olika typer av
medieuttryck kan placeras. Individen kan ha en stereotyp uppfattning om exempelvis
kvinnor och den möts upp av stereotypa kvinnoskildringar i medierna.
Stereotypa skildringar skapar och upprätthåller idéer om skillnader, vilket passar den
mediala dramaturgin och estetiken (Michel 1986, Hall 1997). Stereotyper tycks vara
stabila över tid och invaggar mediebrukaren i en känsla av trygghet och upplevelsen att
de är sanna. De fungerar också som psykologiska barriärer mot att ta till sig nya fakta
som utmanar den egna uppfattningen eller livsstilen (Lippman 1922). På så vis kan
stereotyper erbjuda individen en ömsesidig överenskommelse om hur någon eller några
”är”. Ett dominerande mönster i samhället är att befolkningskategorier som är
ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt marginaliserade ofta också är dels
underrepresenterade, dels stereotypt skildrade. Stereotyper interagerar alltså med annan
diskriminering (Rosello 1997).
Även välmenande stereotyper kan bära spår av den föreställde andre, exempelvis
exotiserande framställningar av ”ödmjuka asiater” eller ”eldiga latinare”. En annan form
av stereotyp avser funktionsnedsättningar och kan sägas uttrycka en ”välviljans
apartheid”. Funktionsnedsättningar omges ofta av föreställningar om tragik,
inkompetens och bristande begåvning men också av föreställningen att det är synd om
personer med funktionsnedsättningar och att de därför behöver särbehandlas.
Inom området mänskliga rättigheter ses i allmänhet stereotypa uppfattningar och
skildringar som former av diskriminering. De anses vara intimt förknippade med
fördomar och bygger på negativa värderingar av gruppmedlemmarnas egenskaper
(Fiske 1993). I förlängningen innebär de en övervärdering av den egna gruppen
kombinerat med förakt för andra grupper. Den egna gruppidentiteten kopplas ihop med
det normala och socialt önskvärda och tillmäts högre status i samhället. Ett ”vi och
dom”-synsätt uppstår. Förklenande omdömen, stereotypa uppfattningar, diskriminering
och förtryck förklaras med att vissa grupper är avvikande på något sätt. Förklaringen
förläggs till ”dom andra”. ”Dom” blir ett problem. ”Deras” liv villkoras av grupper med
högre status i samhällsordningen – och detta villkorande blir en dimension av förtryck.
Stereotypa föreställningar färgas av moraliska, sociala och politiska värderingar och blir
till ett sätt att sortera omvärlden. Den ständiga upprepningen över tid gör dem stabila,
och de upplevs så småningom som ”sanningar” (Edström 2006).
Sociologiskt sett betraktas stereotypifiering som en kategoriseringsprocess inom
individer och grupper utifrån mallartade skript eller scheman. Exempelvis associeras
kategorin ”kvinna” till ett kluster av beteenden, utseenden, egenskaper, värden och
normer (Bicchieri 2007). Könsstereotyper innebär kollektivt delade föreställningar om
att det finns två könskategorier och om innebörden av att vara kvinna respektive man.
Stereotypen innehåller till exempel information om de förväntningar som finns vad
gäller utseende, attityder, intressen, beteende och psykologiska karaktäristika. Kort sagt:
normer uttrycks genom stereotyper.
Den nyligen genomförda studien Images Limited. Intersectionality during 20 years in
the Swedish media buzz (Edström & Jacobson 2015) visar att kvantitativa
representationsmönster i svenska medier bekräftar dominerande normer om kön,
sexualitet, ålder, funktionalitet, etnicitet/hudfärg, klass och urbanitet. Dessa normer
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kommer till uttryck dels genom frekvens, dels genom upprepning av stereotypa
skildringar i text och bild.
Exempelvis har 90 procent av synliga personer ljus hy. Andelen personer som räknas
till 60+ utgör 25 procent av befolkningen i Sverige medan andelen 60+ i mediernas
innehåll är 5 procent. Den enskilt största åldersgruppen i mediebruset är 15–29-åringar,
35 procent, medan samma grupp utgör 19 procent av befolkningen (SCB 2013). Detta
synlighetsmönster gällande ålder kan sägas bekräfta att ungdomlighet är ett högt skattat
värde i kulturen – och konstituerar en åldersnorm.
Studien, som omfattar 34 medieprodukter och 2 067 individer på bild, visar vidare att
kvinnor oftare skildras i privat sfär medan män oftare förekommer i offentlig sfär.
Femininitet konstrueras ofta inom sakområden som rör personliga behov – utseende,
mode, relationer – medan maskulinitet oftare kopplas ihop med politik, ekonomi och
former av makt inom dessa områden.
När en analys görs av varje enskild individ som finns på bild framgår också normer om
utseende, kroppsstorlek, funktionalitet och ålder. Till exempel ler kategorin kvinnor
eller har halvöppen mun; kategorin män är allvarliga. Femininitet färgkodas med ljusa
färger, maskulinitet med mörkare färger. Kvinnor och män framställs i hög grad som två
skilda kategorier i enlighet med den binära könsnormen.
Kategorisering är ett redskap som kan både förstärka stereotypa uppfattningar och
synliggöra diskriminering. De kategoriseringar som utgör diskrimineringsgrunder i
exempelvis diskrimineringslagen ska ses som socialt konstruerade och inte stabila eller
fixerade. Det är viktigt att ha i bakhuvudet att kategorier för exempelvis sexuell
läggning och funktionsnedsättning är resultat av antagna konventioner om mänskliga
rättigheter och att dessa har bidragit till formandet av människors uppfattning om
grupptillhörighet och gruppidentitet (Makkonen 2006).

Varumärke
Region Skåne har anammat konceptet varumärke, i likhet med många andra politiskt
styrda skattefinansierade organisationer. Idéer som tidigare gällde företag och koncerner
i det privata näringslivet har tagits upp av den offentliga sektorn, exempelvis landsting
och kommuner som inte är konkurrensutsatta på samma sätt. Influenserna kommer från
bland annat new public management och kan innebära att förhållandet mellan det
offentliga och medborgarna i högre utsträckning betraktas som en kundrelation
(Magnusson 2014).
Det finns relativt omfattade forskning gällande varumärke och arbetsgivarvarumärke
(employer branding) när det gäller den privata sektorn och en växande forskning om
varumärke i offentlig sektor.
I forskningen om varumärke gällande offentlig sektor går det att urskilja några
huvudlinjer. En linje uttrycker att offentlig sektor ännu inte insett värdet av
varumärkesarbete. En fördel kan vara varumärkets relationsskapande funktion som kan
ge organisationen social legitimitet. Det antas också att medborgare kan tycka att den
avbyråkratiserade bild som ges av offentlig sektor genom varumärkesarbete känns mer
avspänd än en tidigare myndighetskultur (Magnusson 2014).
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Linje två hävdar att varumärkets värdeskapande förmåga inte är lika självklar för
offentlig verksamhet som för privat. Det finns en skeptisk inställning till de
kommersiellt präglade delarna av konceptet och till att betrakta medborgaren som
konsument/kund. En region eller kommun har skyldigheter gentemot medborgarna på
ett annat sätt än privata företag vilket ställer höga krav på att behovsanpassa den service
som tillhandahålls, inte minst ur ett mångfaldsperspektiv (Sandhu 2009).
I Sverige har mångfaldsbegreppet i praktiken kommit att reduceras till att handla om
kön och etnicitet. På senare år syns dock tecken på att svensk kommunal och regional
förvaltning kommit att delvis skifta perspektiv till ett rättighetsbaserat arbete utifrån
konventioner om mänskliga rättigheter och grunder för diskriminering. På så vis vidgas
mångfaldsbegreppet till att omfatta fler kategorier.
I terminologin som används inom området mänskliga rättigheter talas det om
medborgaren som rättighetsbärare och staten/regionen/kommunen som
skyldighetsbärare, vilket kan komplicera varumärkesarbetet.
Den ökade betoningen på strategisk kommunikation och varumärkesarbete är något de
flesta organisationer i likhet med Region Skåne anpassar sig till för att säkra sin sociala
legitimitet. Den rationalitet som förutsätts i ett varumärkesarbete utmanas av
heterogeniserande såväl som homogeniserande krafter. Olika medborgargruppers behov
ställer en mängd olika krav på organisationen, vilket kan ”störa” varumärkesarbetet.
Samtidigt finns det stora likheter mellan olika offentliga organisationer vad gäller
varumärken och kärnvärden, vilket tyder på att det finns homogeniserande krafter.
Värden som tillväxt, innovation och livskvalitet är vanliga och återfinns också i Region
Skåne. De homogeniserande krafterna kan delas in i tre huvudgrupper: regulativa,
normativa och kognitiva. Regulativa krafter innebär en anpassning till lagar och regler,
normativa krafter en anpassning till den rådande samhällsnormen. Kognitiva krafter
avser hur vi tänker och pratar om ett ämne (Sandhu 2009). Den här granskningen
undersöker i någon mån vad ”den rådande samhällsnormen” innebär för varumärkets
funktion på Skane.se när det gäller dominerande sociala normer.

Material och metod
Den övergripande teoretiska utgångspunkten är normkritisk och kan beskrivas som en
intersektionell ansats. I normkritiken används en kombination av maktperspektiv som är
inriktade på att beskriva och analysera processer och principer för social organisering.
Utöver det används stats- och medievetenskapliga perspektiv för att diskutera och
analysera social representation och stereotypa skildringar. Eftersom normkritik är ett
förhållandevis nytt koncept bedömer jag det som viktigt att tydligt redovisa vilka
teoretiska perspektiv som ligger till grund för granskningen. Rapportens teoretiska
utgångspunkter beskrivs utförligare i avsnittet Teoretiska utgångspunkter.
Undersökningen bygger på flera typer av empiriskt material:
•

Skärmbilder från Skane.se (totalt 130 stycken)

•

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

•

Allas delaktighet i samhället, Funktionshinderpolitiskt program för åren 2015–2017,
Region Skåne
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•

Kommunikationspolicy för Region Skåne

•

Nya Skane.se, Innehållsstrategi, Version 1.0, 2012-11-19

•

Varumärkesguide Region Skåne

•

Övergripande tjänstemannaorganisation på Koncernkontoret avseende: horisontell styrning
och visionär utveckling av funktionshinders-, integrations- jämställdhets-, barn- och
ungdomspolitik och mänskliga rättigheter, beslut 2013-06-12, Regiondirektören

•

Omvärldsanalys 2015

•

Web Service Index 2014

•

Jämställdhetsstatistik Region Skåne 2014

Inför första mötet med uppdragsgivaren 2015-08-19 gjorde jag en
förstaintryckssvepning över Skane.se. Den syftade till att ge omedelbara intryck och
impulser som kunde vara värda att undersöka närmare. Därefter har jag läst en rad
dokument för att undersöka hur Region Skåne och Skane.se förhåller sig till begreppen
mångfald, mänskliga rättigheter, likabehandling, genus, jämställdhet, normkritik,
diskriminering och andra intilliggande områden. Utöver det har relevant forskning för
undersökningen använts, se Referenser.
Den systematiska granskningen påbörjades i slutet av september. Ett antal skärmbilder
togs mellan 2015-09-30 och 2015-10-05, totalt 130 stycken. Därefter har enstaka
nedslag gjorts på Skane.se. I huvudsak består undersökningen av en kvalitativ analys.
Materialet har undersökts med avseende på kvalitativ representation; stereotypa
skildringar, formspråk, språk, språklig stil och varumärke, vilka diskuteras med
avseende på normkritiskt perspektiv, synlighet, mångfald, medborgarorientering samt
inkludering/exkludering. I undersökningen lyfts en del exempel fram och diskuteras
specifikt. Fokus ligger på det som jag uppfattar som problematiskt och som kan
ifrågasättas. Normkritiskt perspektiv är ett synsätt som är svårt att förankra i ett
manualbaserat tänkande, med en absolut bra/dålig-dimension.
Beskrivning, tolkning och analys varvas i löpande text under avsnittet Granskning. Här
finns också förslag på förändringar.
Rapporten använder de könsneutrala termerna hen, den och en. Syftet med
könsneutralitet i det här fallet är att språkligt förflytta sig från den patriarkalt kodade
språknormen.

Brister i undersökningen
Då Skane.se till sin karaktär är delvis statisk, delvis dynamisk, kan granskningen inte bli
mer än en tidsbegränsad ögonblicksbild. De dagar som valts ut för granskning är
slumpmässiga ”frysningar” av innehållet, och granskningen syftar därför i första hand
till att ge ledtrådar till hur producenterna kan tänka i produktionens olika steg. Detta är
alltså ingen regelbunden, återkommande undersökning av webbplatsen som varar över
en längre tidsperiod utan istället en serie nedslag. Därför kan exempelvis inte
förändringar från vecka till vecka synliggöras, vilket måste tas i beaktande beträffande
granskningen av det dynamiska innehållet. Vissa tolkningar kan därför framstå som
hårdragna eller okänsliga för den totala fluktuationen på Skane.se över, låt säga, ett år.
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Som granskare utgår jag från teoretiska perspektiv, men jag kan också betraktas som
medborgare. Som sådan strävar jag efter att utgå från många olika medborgares
positioner i det skånska samhället, utifrån diskrimineringsgrunderna. Det är ett
tankemässigt angreppssätt i och med att min talan utifrån olika positioner inte alltid
bottnar i självupplevd erfarenhet, vilket kan vara en begräsning. För att korrekt avläsa
olika positioners synpunkter på webbplatsen skulle exempelvis en metod med
fokusgrupper kunna tillämpas, vilket mycket väl kan genomföras som ett internt
kvalitetsarbete, beroende på regionens ambition. Denna undersökning kan bidra med
frågeställningar och analys för eventuellt fortsatt arbete.
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Granskning
I detta avsnitt diskuteras och analyseras Skane.se övergripande, men vissa
detaljer lyfts också fram. Huvudfrågorna är: Hur möter Skane.se sina
besökare? Vilka intryck får besökaren? Vem och vad syns – och vem och vad
syns inte?

Första mötet med startsidan 2015-08-19
Som en första åtgärd inom uppdraget tar jag en
översiktlig titt på studieobjektet Skane.se 201508-19. Hur möter Skane.se sin besökare? Vilka
känslor och intryck förmedlas? Vad och vilka
syns – och vad och vilka syns inte? Denna
snabbtitt syftar till att fånga omedelbara visuella
intryck som undersöks närmare längre fram i
granskningsprocessen.
Vid denna tidpunkt domineras startsidan av en
digitalt skapad bild (Bild 1) och rubriken Vi
bygger framtidens sjukhus.
Det finns inget som direkt gör att ögat fastnar på
bilden. De människor som finns på den syns på
långt håll, vilket skapar en viss distans till den
som betraktar. Med undantag av några personer
klädda i vitt, vilket kan förknippas med
vårdmiljö, finns ingen direkt koppling till
sjukhus eller vård.
Bild 1: Startsidan 2015-08-19.
Snarare känns miljön anonym, lite lik en transithall à la flygplats, där en skulle kunna gå
vilse.
Bilden för tankarna till en urban modernitet som utstrålar en viss homogenitet och
strömlinjeformning. Samtidigt ser det också fräscht och ljust ut i miljön. Där finns
grönska. Stillhet och rörelse.
Så småningom hamnar blicken på logotypen för Region Skåne, mest därför att jag inte
kan tolka den. Bor en i Skåne är det med all säkerhet enklare att direkt förstå symbolen
eftersom den förekommer på många håll i regionorganisationen och i landskapet. Jag
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testade den senare på ett antal icke-skåningar som gjorde olika tolkningar. Vi förstod
pilträdssymbolen först sedan jag läst på i Varumärkesguide. När begripligheten väl
finns där ser symbolens stilisering ren och elegant ut.
Ganska snabbt konstaterar jag att det för personer med olika typer av funktionsförmågor
finns möjligheter att ta del av sidan: synanpassning, lättläst, teckenspråk och lyssning.
Mycket bra!
Däremot saknar jag de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska
och samiska. Att ha översättningar till de nationella minoritetsspråken signalerar
inkludering för grupper som historiskt är exkluderade från majoritetens samhällsliv.
(Mer om språk i avsnittet Språk och stil.) Nu ligger de nationella minoritetsspråken
undanskymda under fliken Politik och organisation istället för att visas där andra
inkluderande möjligheter, riktade till funktionsvarierade, finns lätt tillgängliga.
En viss förvirring uppstår när jag inser att Region Skåne har en mängd webbplatser.
Dessa ingår inte inom ramen för granskningen.
Under bilden finns tre rubriker: Framtidens sjukhus, Din patientjournal och
Medborgardialog. Den sista riktar sig till mig som medborgare och signalerar ett
medborgarperspektiv.
I spalten till höger om bilden hittar jag riktad information till olika typer av besökare.
De sju rubrikerna under För dig som är sätter ramen för webbplatsens sätt att möta
mig. De indikerar att besökarna ofta tillhör dessa kategorier, och om jag har något av
dessa ärenden eller besökarpositioner går det snabbt att få information. Som
medborgare utan specifikt ärende kan jag läsa under huvudflikarna om organisation,
kollektivtrafik med mera, men jag blir inte direkt tilltalad som medborgare.
På nedre delen av sidan finns en box med en bild av en person i halvfigur. Denna bild är
det närmaste jag kommer en människa på startsidan denna dag. I andra boxar finns
kroppsdelar och bilder av en bro och hus samt tåg. Alla ger samma intryck av distans,
men här syns också fina former och färger.
Sammantaget blir intrycket stramt, kontrollerat, kliniskt och anonymt denna dag. Den
röda färgen ger en viss stuns men förstärker med sin något kalla ton (enligt min
avläsning) den kliniska känslan. Uppbyggnad, organisering, gestaltning och formspråk
på webbplatsen för tankarna till en rationalitet och effektivitet som vanligen förknippas
med en maskulin genusnorm. Det är inget unikt för Skane.se utan snarare förväntat då
samhället på många plan är utformat utifrån en föreställning om mannen som den
universella människan och maskulinitet som det förnuftiga, effektiva – och förment
neutrala.
Som besökare känner jag mig varken välkommen eller ovälkommen. Som granskare
uppmärksammar jag snabbt de verktyg som finns till hjälp vid olika funktionsförmågor
och att texter finns på lättläst svenska. I en av rubrikerna finns ett vi (”Vi bygger
framtidens sjukhus”), vilket kan sägas vara ett välkomnande och inkluderande ord som i
någon grad mjukar upp intrycket av kylighet.
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Nedslag från 2015-09-30 till 2015-10-05

Bild 2: Bannerbox med personer i arbete.
Nästa nedslag på startsidan sker
2015-09-30. Då syns betydligt fler
människor på bild och flera av dem
på nära håll (Bild 2 och 3). Genast
ger sidan ett mer livligt intryck.
Majoriteten av personerna på bild är
kvinnor med ljus hudfärg med viss
åldersvariation, men som helhet
speglar startsidan den här dagen inte någon stor mångfald gällande kön och etnicitet.
Dock är en av bilderna på kvinnor (boxbild) utbytt mot en bild på en man dagen därpå,
2015-10-01.
Jag tolkar förstabilden i
bannerboxen som föreställande
personer i arbete, det vill säga: de är
aktiva. Miljön verkar vara någon typ
av kök. Kvinnan i centrum tittar inte
in i kameran men utstrålar genom
sitt leende en värme som bjuder in
webbesökaren. Leende kvinnor är en
vanlig medial stereotyp – kvinnor ler
närmast tvångsmässigt på bild
(Edström & Jacobson 2015). Men i
och med att kvinnan inte poserar och
inte tittar in i kameran kan en säga
att stereotypen bryts. Samtidigt
bekräftar bilden den
könssegregerade arbetsmarknaden,
där det råder kvinnodominans i
låglöneyrken inom sektorerna
service och vård.
Bild 3: Startsida helhet 2015-09-30.
Det finns alltså en könsnorm som organiserar arbetsmarknaden på ett mer eller mindre
formellt sätt. Dock visar medierna sällan bilder på folk som arbetar i låglöneyrken
överhuvudtaget. Generellt kan det vara en fin balansgång mellan att bekräfta
könsstereotyper och att bryta dem, och när det gäller den analyserade bilden blir min
bedömning att den aktuella bilden visar representation av personer i låglöneyrken
samtidigt som den bekräftar den kvinnliga dominansen i serviceyrken. Utöver detta
bekräftas en norm om vithet, eller etnocentrism, genom att samtliga personer på
startsidans bilder är ljushyade.
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Det är svårt att uttala sig om funktionalitet och sexualitet utifrån startsidans bilder.
Ingenting på startsidan signalerar dock att det finns hbtq-personer i Skåne. I spalten till
höger, under rubriken Nyheter, finns flera rubriker med anknytning till psykisk hälsa. I
den här spalten finns utrymme att signalera större pluralism genom att lyfta fram
medborgargrupper som i allmänhet är osynliga i mediesammanhang.

Bild 4: Närbild som suger in besökaren på startsidan.
Under rubriken Forskning i Region Skåne finns också en bild av en kvinna, en närbild
som även den suger in besökaren (Bild 4). Inte heller den här kvinnan har ögonkontakt
med besökaren, men besökaren ser hennes koncentrerade blick. Miljön ser ut att vara ett
laboratorium, och också hon är aktiv i ett yrke och icke-poserande. Personen ser relativt
ung ut men utöver det går det inte att bedöma vilken position hon har, mer än att hon
troligen har en högre utbildning. Det är därför svårt att bedöma om hon bekräftar ett
rådande könsmönster på arbetsmarknaden. Dock bryter hon mot den stereotypa bilden
av ”forskare” – eller ”vetenskapsman” – som i regel är en föreställd man.

Medborgarens närvaro och frånvaro
I spalten till höger, bredvid huvudbilden, finns samma besökarroller kvar som vid förra
nedslaget. De två nedslagen signalerar sammantagna inget starkt medborgarperspektiv
utan möter besökaren utifrån ett fåtal fördefinierade roller.
En tanke är att den statiska spalten till höger skulle kunna omformuleras för att
inkludera medborgarperspektivet, till exempel:
FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV
Kultur
HBTQ
Framtidsfrågor
Kollektivtrafik
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Tillgänglighet
Demokratiutveckling
Jobb
Vård
Och en ny rubrikrad som säger:
FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD SOM
Vårdgivare
Utvecklingsaktör
Leverantör
Journalist
Bild 5: Högerspalten på startsidan:
fördefinierade besökarroller,
viss mångfald under Nyheter, upprepning i kalendariet.

Kalendariet har högt aktualitetsvärde och skulle kunna
hettas upp språkligt. Varje kalendernotis behöver inte ha
rubrikordet Sammanträde först. Vänd till mer aktiv form:
Handikappberedningen sammanträder,
Kulturnämnden sammanträder. Eller varför inte lyfta
upp någon fråga som ska tas upp på sammanträdet? Var
och en av ämnesnämnderna och beredningarna kan
engagera olika medborgare, men upprepningen av ordet
sammanträde signalerar ”de sitter mest i möten”.
En fråga som gäller regionen som organisation, snarare än
Skane.se, är begreppshantering. Handikappberedningen
har behållit termen handikapp, som i stort utrangerats i
nationella officiella dokument till förmån för
funktionsnedsättning när det handlar om individer
respektive funktionshinder när det gäller hinder i miljön.
En enhetlig terminologi inom organisationen kan visa på
medvetenhet om språkets normgivande funktion samt på
att denna medvetenhet finns integrerad på organisationens
olika nivåer.
Jag konstaterar att startsidan inte i någon större omfattning
belyser flyktingsituationen, som under
granskningsperioden är högaktuell. I spalten till höger finns en mindre rubrik:
Regionalt samarbete om flyktingorganisationen. Min spontana tanke är att många
medborgare, både inom civilsamhällets organisationer och som privatpersoner, är
mycket intresserade av frågan. Skane.se skulle i högre grad kunna möta engagemanget
hos medborgare i denna fråga. Det skulle också kunna locka nya besökare till Skane.se.
Självklart kan frågan ha lyfts mellan nedslagen, vilket inte fångas av denna granskning.
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Jag saknar helt inslag om kulturlivet på startsidan denna dag. Inte heller finns något som
uttalat berättar om att det i regionen finns en landsbygd. Detta kan naturligtvis vara helt
slumpmässigt, se avsnittet Brister i undersökningen. De valda bilderna berättar inte om
platser i regionen utan används för att illustrera olika ämnen.
I Omvärldsanalys 2015 (Region Skåne) uppmärksammas den urbana trenden, som inte
tycks mattas av vare sig i Skåne eller i landet som helhet. Men där påpekas också att
landsbygden är en viktig förutsättning för Skånes utveckling, enligt OECD.
Även traditionella medier präglas av urbanitet (Edström & Jacobson 2015).
Jordbruksverket gav 2014 ut rapporten Landsbygd i medieskugga där osynliggörandet
av landsbygden problematiseras. Landsbygden är på väg att förvandlas till ett exotiskt
utflyktsmål för stadsbor, enligt rapporten (Althén & Nygren 2014). En annan studie
visade att många nationella styrdokument och framtidspolitiska visioner knyts till
staden, exempelvis innovation, modernitet och utveckling (Rönnblom 2014).
Den rumsliga såväl som den mentala distansen mellan stad och landsbygd är kanske
mer påfallande i andra landsdelar än Skåne med dess så kallade flerkärnighet: mindre
orter med korta inbördes avstånd där landsbygd ryms i mellanrummen. Ur ett
mångfaldsperspektiv och ett regionalt perspektiv verkar det rimligt att Skane.se
representerar landsbygden och dess människor.
Bilderna på Skane.se kan överlag sägas vara genrebilder med anonyma människor som
illustrerar olika ämnen. Jag förstår skälen till detta – men det bidrar till att göra
startsidan distanserad och instrumentell: människor är endast objekt för att illustrera
något annat än sig själva. Det är en form av objektifiering som är vanlig på
myndigheters och företags webbplatser och hemsidor. I exempelvis nyhetsmedier
diskuteras denna namnlöshet och anonymitet beträffande människor som används för att
illustrera flykt, krig och andra skeenden i världen. Det betraktas av som en form av
osynliggörande – människorna tillåts inte vara handlande subjekt utan görs till passiva
objekt, till offer för omständigheter, och framstår som en anonym massa. Den tendensen
återfinns också på webbplatser som likt Skane.se använder sig av anonyma personer på
bild.
Under boxen med rubriken Så är det att jobba för oss finns en rad namngivna
medarbetare i regionen som får berätta om sina arbeten i text och bild. Möjligen finns
något skäl till att inte lyfta fram dem som handlande subjekt på startsidan – men här
finns en normbrytande mångfald av personer i olika yrken som skulle kunna
levandegöra den.
För att förstärka medborgarperspektivet – men även det professionella perspektivet – är
flerspråkighet en pluralistisk signal. Det gäller de nationella minoritetsspråken men
även andra stora språk i Skåne samt engelska. Med tanke på dess brister räcker
verktyget Google Translate inte till när det gäller samhällsinformation av så viktig
karaktär som den Skane.se förmedlar. Av dokumentet Nya Skane.se (2012-11-19)
framgår att detta har påpekats tidigare. Utifrån ett normkritiskt perspektiv förtjänar det
att påpekas igen: språk är en inkluderingsvariabel, även om många behärskar svenska
och lättläst svenska.
Även om det är önskvärt att alla förstår svenska ser det inte så ut i realiteten. För att nå
och inkludera fler medborgare bör regionen identifiera språkgrupper som kan anses
stora i Skåne och översätta webbplatsens grundläggande material och
samhällsinformation. Självklart går det att diskutera om en ensidigt svenskspråkig
webbplats kan innebära en uppmuntran att lära sig svenska eller om den fungerar
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utestängande. Att få undervisning på modersmålet anses underlätta inlärningen av
svenska språket i skolan och stärka elevers självkänsla.
Men framförallt signalerar en ensidigt svenskspråkig webbplats en norm om svenskhet
som utgår från ”svensk” som homogen kategori (Bunar 2010). Normen förstärks av
startsidans bilder av ljushyade människor. Totalt sett bekräftas majoritetssamhället
samtidigt som andra befolkningsgrupper osynliggörs.

Kvinnor
Män
Kvinnor + män
Föremål, byggn,
fordon
Bild 6: Bildrepresentation i antal, nivå 1 och 2, Skane.se 2015-10-05.
Bild 7: Medarbetare berättar 2015-10-05.

Normbrytande och konformism
Få besökare/läsare går igenom webbplatsen på samma sätt som de skulle göra med
exempelvis en tryckt publikation, låt säga en tidning. Ur granskningssynpunkt är det
dock intressant att se vad som finns på bild under en dag. Räkningen ovan ska ses som
en indikator snarare än en absolut sanning.
Diagrammet ovan (Bild 6) visar nivå 1, det vill säga startsidan, och nivå 2, det vill säga
nivån närmast under startsidan. Inräknat här är inte sidan Medarbetare berättar, som
behandlas för sig.
Jag har urskilt några typer av bilder som förekommer och framförallt tittat på kvantitativ
jämställdhet och mångfald i representationen. Som synes är kvinnodominansen stor.
Det gäller också de personer som valts ut i Medarbetare berättar. Av 15 personer kan
fyra läsas som män.
Det kan också påpekas att det denna dag finns en stor majoritet ljushyade personer på
bild. Det finns ingen uttalad hbtq-person eller något som ämnesmässigt berör hbtqområdet. Inte heller finns någon funktionsvarierad person. Exakt ålder kan vara svår att
avläsa, men majoriteten läser jag som 30–50 år.
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Bland de personer som framträder under Medarbetare berättar finns dock ett antal
personer som på något sätt bryter mot könsnormen. Det är den medicinska sekreteraren
Anders Willberg-Broström och en av sjuksköterskorna, Maciej Zasacki, som båda kan
läsas som män i kvinnodominerande yrken. Trafikutvecklaren Pia Eriksdotter kan också
sägas bryta mot normen i det traditionellt maskulint kodade området trafik. Vad gäller
innehållet i filmerna bekräftar distriktsläkaren Susanna Calling normen om kvinnor som
arbetar deltid för att få tid med barnen. Det ligger nära stereotypen om den
omhändertagande kvinnan. Den biomedicinska analytikern Jenny Taylor bryter samma
stereotyp i någon mån genom att framhålla distansen till patienter men ändå känna sig
nyttig i sitt arbete.
Ett skäl till kvinnodominansen i Skane.se:s bildmaterial skulle kunna vara att det arbetar
många kvinnor inom Region Skåne och att Skane.se medvetet vill lyfta fram att
regionen som arbetsplats är kvinnodominerad. Enligt jämställdhetsstatistik från Region
Skåne (2014) är andelen kvinnor bland de anställda i organisationen omkring 80
procent. Utifrån det kan det verka helt logiskt att ha kvinnodominans på Skane.se – om
Skane.se vill återge personalens sammansättning snarare än befolkningens
sammansättning i Skåne.
När en tittar närmare på regionens jämställdhetsstatistik (2014) för olika yrkesgrupper
blir det samtidigt också synligt att överrepresentationen av kvinnor och
underrepresentationen av män i traditionellt kvinnodominerade yrken bekräftar den
könssegregering inom olika yrken som finns i Region Skåne och i landet som helhet.
Inom den traditionellt mansdominerade yrkesgruppen ingenjörer är 75 procent män,
vilket också bekräftar hela arbetsmarknadens könsmönster.
Frågan är vad Skane.se vill signalera till sina besökare – av vilka många också söker
arbete – när det gäller jämställdhet. Utifrån ett maktteoretiskt synsätt kan
överrepresentation av en underordnad grupp i samhället innebära en uppvärdering eller
statushöjning av gruppen inför besökarna på Skane.se. På sikt skulle det kunna innebära
– eftersom könsmönstret i det offentliga är likartat över landet – att Skane.se medverkar
till att kvinnor görs socialt legitima i positionen universell allmängiltig människa, en
position som hitintills innehafts av män.
Samtidigt kan underrepresentationen av kategorin män innebära att besökare som
uppfattar sig som män anser att de inte har något att hämta på Skane.se, eftersom det
finns få möjligheter till identifikation.
Jämställdhet som mått är dock problematiskt ur ett normkritiskt perspektiv. Begreppet
förutsätter en dikotomisk matris med två fixerade könskategorier. Inom
jämställdhetsmatrisen ryms inte exempelvis trans- och queerpersoner. På Skane.se finns
det ett visst könsnormsbrytande i Medarbetare berättar – dock inget som indikerar
någon trans- eller queerperson eller något ämnesmässigt som rör hbtq-området.
Under fliken Politik och organisation/Jobba hos oss på Skane.se finns det bland annat
formuleringar om att Region Skånes arbetsplatser präglas av jämställdhet och mångfald
(Bild 8). Med tanke på den stora ojämställdheten inom organisationen funderar jag över
hur klokt det är att skriva att Region Skånes arbetsplatser präglas av jämställdhet. Det
står så, men inte så mycket annat signalerar jämställdhet. Denna granskningsdag kan det
inte sägas att Skane.se bildmässigt präglas av någon större mångfald utifrån
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet/uttryck, ålder, etnisk
tillhörighet/hudfärg, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion eller annan
trosuppfattning.
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Vissa av diskrimineringsgrunderna kan vara lättare att avläsa fysiskt än andra,
exempelvis kön och hudfärg. Sexuell läggning är svårare, liksom många
funktionsvariationer. Om det finns en ambition att synliggöra befolkningskategorier
som är osynliggjorda krävs därför större påhittighet bland publicisterna.
Jag funderar också över vad regionen menar med mångfald. Både jämställdhet och
mångfald är termer som ofta används på ett obligatoriskt, eller pliktskyldigt, sätt. När de
står ensamma utan några förklaringar kan de upplevas som urvattnade. Kanske skulle
Region Skåne kunna ha mer proaktiva formuleringar, exempelvis: ”Mångfald. Vi
arbetar för att Region Skånes
arbetsplatser ska vara
inkluderande för personer med
olika etniska, kulturella och
sociala bakgrunder, könsuttryck
och funktionsvariationer” etcetera.
Bild 8:
http://www.Skane.se/organisationpolitik/Jobba-hos-oss/Var-personalide-ochvara-varderingar 2015-10-06.

Bild 9: Undanskymd information
på svenska om läkare utbildade utomlands.

Språk och stil
Under samma flik, Politik och organisation/Jobba
hos oss, på Skane.se finns en knapp med rubriken
Läkare utbildad utomlands. Under knappen finns
en ganska lång och informativ text – enbart på
svenska. Hur resonerar regionen och Skane.se här?
Med tanke på dels nyanlända, dels den globala arbetsmarknaden är det rimligt att
åtminstone ha en engelsk översättning. Samhällsdebatten har upprepade gånger på
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senare tid uppmärksammat hur komplicerat det är att få legitimationsyrken validerade i
Sverige. Här har Skane.se ett ansvar att underlätta med information på flera språk.
Informationen ter sig undanskymd, exkluderande och närmast pliktskyldig. Istället
skulle den kunna lyftas fram och visa att regionen aktivt söker läkare med annan
bakgrund än svenskspråkig.
Under bannern på startsidan finns en överrubrik för boxarna som lyder Aktuellt. Med
tanke på det kanske boxrubrikerna inte ska vara formulerade som frågor utan mer rakt
på sak och mer aktiva för att kännas aktuella: Hitta vården i Skåne, Träffa våra
medarbetare, Följ regionfullmäktige, Så fixar du din journal, Håll koll på
kollektivtrafiken, Ge oss dina synpunkter på vården, eller något i den stilen. Ett
något hastigare tempo i rubrikspråket kan signalera en känsla, ett engagemang.
Jag tror inte Skane.se behöver dra sig för språklig pigghet. Alla offentliga institutioner
har ett arv av kanslisvensk sakprosa. Utan att göra avkall på saklighet och stringens kan
med små medel en mer alert ton anges.
Forskare som teoretiserar och problematiserar sakprosa menar att snart sagt varje ord,
eller åtminstone varje text, är en ideologisk produkt (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm
2003). Mitt huvudintryck är att startsidan på Skane.se förmedlar en byråkratiideologi,
eller förvaltningsnorm, klädd i en strikt varumärkeskostym. Byråkrati representerar och
reproducerar en typ av systembevarande institutionell makt som är svår att komma ifrån
i en politiker- och tjänstepersonsorganisation – det är själva poängen med en byråkrati.
Själva huvudnormen.
En möjlig väg är att visa att det bakom byråkratin finns människor, som arbetar på olika
nivåer i den byråkratiska organisationen. Bilderna av människor på Skane.se signalerar
redan det. Men också här framstår startsidan som hegemonisk (bärare av dominanta
normer och i den meningen maktutövande) och icke-pluralistisk. Det går att jobba mer
med bildval, med språk, med form och färg utan att Skane.se för den skull framstår som
en informell kompis till besökaren. Det visar inte minst texterna på lättläst svenska.
Dessa framstår som mindre stela, men också många av de ”vanliga” texterna tycks ha en
jämlik ambition, bland annat genom du-tilltal. Du-tilltalet är utbrett i Myndighetssverige
och ett led i den informalisering, eller avbyråkratisering, som myndigheter tagit upp
från det som allmänt kallas du-reformen (men snarare var en stegvis process) och som
vanligen dateras till 1960- och 1970-talet.
Frågan är om individen kan vara du med en maktutövande myndighet. Är relationen så
informell och jämlik? Tilltalet du är individuellt men dess referens är kollektiv, i
betydelsen att Skane.se inte tilltalar en enskild individ utan en grupp av individer (Lind
Palicki 2010). Bakom du:et finns alltså ett tänkt kollektiv som kan tänkas utgöra
föreställda besökare/kommunikationsmottagare. Ett annat pronomen som används på
Skane.se är vi (som bygger framtidens sjukhus, exempelvis). Frågan är vem som
inkluderas i du:et och i vi:et. Hursomhelst står denna tilltalsstrategi delvis i kontrast till
Skane.se:s formmässigt kantiga element, som förmedlar intrycket av ”stelbent
byråkrati”. Du-tilltalet är mer frekvent i texter som handlar om vård i någon bemärkelse.
Flera av dessa texter är instruktionsliknande: ”Om du är ung och mår dåligt kan du ringa
för att …”. I texterna under Kollektivtrafik samt Framtid och utveckling avtar du-tilltalet
gradvis för att återkomma i större omfattning under Politik och organisation.
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Varumärkets inkluderande – och exkluderande – potential
Region Skåne vill med sitt varumärke visa en ”välkomnande personlighet som ska vara
professionell, drivande och trygg” (Varumärkesguide s. 1.2, 2014). Relationen till
besökarna ska präglas av ömsesidig respekt, tillit, öppenhet och tydlighet.
Det finns ett spänningsfält mellan institutionell makt och de värden som anges i
Varumärkesguide. Det manifesteras i du-tilltalets kontrast mot det kantiga formspråket.
Jag tolkar det som att det finns en ambition i riktning mot värdena i Varumärkesguide,
men prägeln av institutionell makt kvarstår och förstärks genom formspråk, språk och
färglöshet. Sammantaget ger det intrycket att Skane.se vill framstå som en professionell
aktör inför andra professionella aktörer, även om ambitionen att tilltala medborgare
också finns.
I min tolkning av Region Skånes varumärkesarbete, som det uttrycks på Skane.se, ser
jag en önskan att inkorporera medborgarbegreppet i varumärket. Varumärket blir något
av en hybrid där både medborgaren, konsumenten och professionella aktörer ska
rymmas. Jag uppfattar det som att Region Skåne försöker dra nytta av vad som kan
åstadkommas med ett så kallat koncerntänk (http://www.Skane.se/organisationpolitik/Jobba-hos-oss/Var-personalide-och-vara-varderingar 2015-10-06) utan att vilja
ge avkall på olika medborgargruppers behov. Hybrider kan vara av godo men risken att
förmedla dubbla signaler finns, som i exemplet med jämlikt du-tilltal i en form präglad
av institutionell makt och byråkrati.
Sverige – och Skåne – präglas i allt högre grad av en faktisk och upplevd heterogenitet
och pluralism. Den faktiska heterogeniteten, avseende till exempel etnicitet och sexuell
läggning, är en följd av bland annat globalisering, ökande individualisering samt olika
befolkningsgruppers legitima krav på att få sina rättigheter tillgodosedda (Magnusson
2014). Trots att nyckelord som mångfald och jämställdhet skrivs ut i Region Skånes
olika styrdokument och på Skane.se kan Skane.se inte sägas omfatta dessa i sin
kommunikation de undersökta dagarna.
Vid ett senare besök (2015-10-20) hittar jag demokratiberedningen, som är ny för
mandatperioden.
För att anslå medborgarperspektivet inom ramen för varumärket är ett förslag att lyfta
fram att denna beredning existerar, tillsammans med de forum för medborgar- och
brukardialog som finns i Skåne. De två senare ligger ganska undanskymda under Politik
och organisation/Så kan du påverka. Vid några tillfällen har jag dock noterat att
rubriken Medborgardialog finns under bannerbilden på startsidan.
Här finns en bild som är tagen på plats i en situation där politiker träffar ungdomar på
ett gymnasium i Ystad (Bild 10). Samtidigt är bilden liksom bildtexten helt
anonymiserad, och den kunde varit tagen var som helst. Synd, när det inte är fråga om
en genrebild. Vilka politiker? Vilka är ”ungdomarna”? Vad gjorde de under träffen?
En kan fundera över hur begreppet ”ungdomar” används i allmänhet och leka
tankemässigt med det. Skulle det vara möjligt att ha en motsvarande bildtext som lyder:
Politiker träffar medelålders på Willys i Ystad? Medelålders politiker träffar ungdomar?
Politiker träffar gamlingar på boendet Rosenstjärnan? Politiker träffar män på
biblioteket i Lomma? Politiker träffar judar i synagogan i Malmö? Politiker träffar
funktionsnedsatta?
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När är det okej att använda gruppstereotyper? Det är inte ovanligt i mediesammanhang
att istället för att tillskriva varje människa en unik identitet använda en gruppstereotyp.
Hösten 2015 är ”flyktingar” en vanlig gruppstereotyp i svenska medier.
I bildtexten under bilden på Skane.se är politiker en gruppstereotyp och ungdomar en
annan. Eftersom egentligen inget berättas får betraktaren själv bilda sig en uppfattning
om dessa kategorier utifrån egna referensramar (Riddersporre 2010, Hillström & Ålund
2014).
Vad vill Skane.se berätta med bilden? Vilka intryck och känslor vill bilden förmedla?
Känns den välkomnande? Öppen? Tydlig? När jag skärskådar bilden ger den i sig
intryck av livfullhet: den är tagen i stunden och tar fram ansiktsuttryck som tyder på
aktivitet i någon bemärkelse. Fotografen har tänkt på kön och jämställdhet. Men var är
politikerna? Är det deras suddiga ryggtavlor som syns?
Vad säger bilden om ”ungdomar”? Faktiskt att de är aktivt deltagande i något, oklart
vad. Det kan vara en quiz eller ett samtal om politik.
Vad säger bilden om politiker? Suddiga? Oklar närvaro? Förstärks en idé om makten
som osynlig och ”politiker” som så att säga svävar i en sfär för sig själva? Eller ger
bilden ett intryck av jämbördighet? Att alla är på samma nivå?
Det går att ställa många frågor till en enstaka bild, och det finns många svar och
tolkningar. Tanken är att frågorna kan mana till reflektion i valet av bilder och sättet att
presentera dem på Skane.se.

Bild 10: Ett exempel på en fin bild där en
situation med medborgare och politiker i
dialog görs anonym och stum.
http://www.Skane.se/organisationpolitik/Politik-och-paverkan/Sa-kan-dupaverka
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Osynlighet
Hbtq-perspektivet är svårt att hitta på Skane.se. Det finns inget som ger signaler om att
det i regionen finns hbtq-kompetens eller någon verksamhet riktad till hbtq-samhället.
Snarast kan en tala om osynliggörande. Ett exempel:
Sjukvården i Region Skåne ska kännetecknas av trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du
ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt. Alla ska få vård på lika villkor oavsett ålder,
kön, social ställning och etnisk tillhörighet. (http://www.Skane.se/Halsa-och-vard/Vart-uppdraginom-halso--och-sjukvard/)

Här räknas tre diskrimineringsgrunder samt social ställning upp. Sexuell läggning
nämns inte, trots att det är väl känt att hbtq-personer upplever brister i vårdens
bemötande (Socialstyrelsen 2011). Med välvilliga ögon kan det tolkas som att
formuleringen i själva verket avser att räkna in alla grunder men nämner enbart några av
utrymmesskäl. En annan, mer kritisk tolkning är att sexuell läggning medvetet räknats
bort av något skäl. Inte heller könsöverskridande identitet/uttryck, funktionalitet eller
religion finns med. Social ställning är en grund för ojämlikhet men omfattas inte av
diskrimineringslagen.
Den uppenbara informationsbristen gällande exempelvis hbtq på Skane.se kan tolkas
som tecken på åtminstone två strukturella härskartekniker: osynliggörande och
undanhållande av information. Det signalerar att osynliggjorda grupper och individer – i
det här fallet hbtq-personer – inte är betydelsefulla som vare sig anställda eller
medborgare. Osynliggörande är en form
av icke-erkännande som bör förstås mot
bakgrund av historisk diskriminering av
och utsatthet för olika kategorier. I
samhället finns också negativa attityder
som hbtq-personer, och andra grupper,
exponeras för regelbundet.
Informationsbrist kan spä på utsatthet och
hindra människor från att söka hjälp eller
göra polisanmälan. Osynliggörande är en
härskarteknik som signalerar
betydelselöshet. I kombination med att det
bland diskriminerade befolkningsgrupper
finns en utbredd misstro som uppstått ur
systematiska övergrepp från statens sida
och samt det faktum att de hållits utanför
demokratiska processer (Kuno m.fl. 2013,
Ds 2014:8, DO 2012) skulle Skane.se
kunna ha en mer aktivt inkluderande
tilltalsstrategi.
Bild 11: Exempel på att det i regionen finns hbtq-kompetens. Denna information hittar
webbesökaren dock genom RFSL Skåne och inte via Skane.se.
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En sökning på termen ”hbt” på Skane.se 2015-10-07 ger endast en (1) träff. Det är en
artikel publicerad 2013-07-12 som berättar att fem hälsovalsenheter i Region Skåne har
hbt-certifierats av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
och queeras rättigheter).
Certifieringen innebär en utbildning som syftar till ett strategiskt arbete för att erbjuda
en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare. Artikeln
berättar att ytterligare certifieringsprocesser är på gång i Skåne. Även Centrum för
sexuell hälsa på Skånes universitetssjukhus är hbt-certifierat – men det får jag fram
genom RFSL Skånes webbplats.
Ett sätt att synliggöra hbtq-området på Skane.se är att på startsidan lyfta fram att flera
enheter i regionen satsat på hbt-kompetens. Att det finns trygga och kompetenta
vårdgivare är viktig information för hbtq-personer och deras anhöriga. Det skulle också
signalera öppenhet och mångfald på Skane.se att synliggöra informationen. Ett
minimikrav är att publicera informationen under Hitta mottagning
(http://www.skane.se/Halsa-och-vard/Sa-soker-du-vard/Hitta-mottagning/).
De mottagningar som är certifierade använder vanligen symbolen till
vänster här bredvid på sina hemsidor för att berätta att de besitter
kompetensen.
Ett ytterligare sätt att synliggöra mångfalden i regionen är att regelbundet
lägga upp nyheter och information från civilsamhällets aktörer, inte minst
inom kulturområdet. Det skulle kunna bidra till webbplatsens dynamik i bilduttrycket,
inte minst eftersom bilder från kulturlivet vanligen är uttrycksfulla. Dessutom visar de
ofta civilsamhällets och medborgarnas aktivitet och engagemang.

Villkorad synlighet
Associationer till funktionsvariationer får besökaren på Skane.se snabbt genom de olika
tillgänglighetsmedel som finns överst på startsidan. De ger tydliga mångfalds- och
inkluderingssignaler men kan gärna göras större och mer synliga.
Under fliken Kollektivtrafik finns en särskild knapp med rubriken Kollektivtrafik
tillgänglig för funktionsnedsatta. Rubriken på nivå 3 lyder likadant. Ordet
funktionsnedsatta är mindre lyckat i det här sammanhanget, tycker jag. Det låter
utpekande. Det är också allmänt känt att tillgänglighet gagnar de allra flesta, oavsett
funktionsvariation, exempelvis resenärer med barnvagn eller de som använder kryckor,
permanent eller tillfälligt. När det gäller funktionshinder i omgivningen och miljön är
ordet tillgänglighet väl inarbetat i funkisvärlden. En knapprubrik/rubrik som
Tillgänglighet i kollektivtrafiken är signal nog.
Texten på sidan låter något pompös med tanke på att slutdatum för tillgänglighetsmålet
”Enkelt avhjälpta hinder 2010” sedan länge är passerat. Målet har omformulerats till ett
etappmål. Som nation har Sverige jobbat med frågan i snart 40 år. Jag är hyggligt insatt
i att arbetet för tillgänglighet i kollektivtrafiken är komplext – men texten på sidan får
det att låta oerhört svårt. Ordet ”stora” används ett par gånger för att betona hur hårt
regionen jobbar med detta.
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Det finns ett flertal lagar och förordningar inom funktionshinderområdet, men något
slutmål för tillgängligheten i kollektivtrafiken är inte satt nationellt. I Skåne är målet
satt till år 2025.
I texten står: ”Det återstår dock ett arbete
med att se till att det alltid finns personal
som kan hjälpa till med ramperna.”
(Eftersom tåggolv och perronger inte alltid
har samma höjd.) Enligt EU-förordning
(1370/2007) och svensk lag (2010:1065)
har befolkade stationer skyldighet att ge
personer med funktionsnedsättning eller
nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans i
form av ledsagning så att de kan stiga på
avgående tåg, byta till anslutande tåg eller
stiga av ett ankommande tåg.

Bild 12: När rullstolen blir en stereotyp.
Enligt diskrimineringslagen är bristande tillgänglighet sedan den 1 januari 2015 en form
av diskriminering, vilket innebär att Region Skåne skulle kunna anmälas för bristande
tillgänglighet enligt diskrimineringslagen (DO 2015).
Lagar och regler om tillgänglighet kan sägas vara av kompensatorisk art i avseendet att
grupper av människor som hållits utanför samhällslivet och ett aktivt medborgarskap
ska tillföras sina mänskliga rättigheter. Det är statens/regionens/det offentligas
skyldighet att korrigera mönster av ojämlikhet genom erkännandet av mänskliga
rättigheter. I förlängningen är det en fråga om legitimitet i relationen mellan det
offentliga och medborgarna (Habermas 1984).
Det råder en diskrepans mellan praktik och teori inom regionen när det gäller
tillgänglighet i kollektivtrafiken. Skane.se:s text ger intryck av att det som pågår är ett
progressivt arbete snarare än en korrigering av diskriminering. Och jag är som sagt
medveten om att processen för ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning är långsam. Frågan är dock om det inte vore mer renhårigt att säga
som det är – det vill säga att regionen är medveten om att personer med
funktionsnedsättning har fått vänta, att tillgängligheten inte är korrigerad/åtgärdad men
att Region Skåne jobbar på det.
Det finns ju också en god nyhet i sammanhanget som det inte alls flaggas för på
Skane.se. Från den 1 februari 2015 reser Skånetrafikens färdtjänstkunder fritt i den
allmänna kollektivtrafiken inom Skåne med Jojo Serviceresor. Detta får den potentiella
resenären lättast veta via http://www.funkaportalen.se/Reportage/StodService/Resor/Fria-resor-pa-buss-och-tag-for-Skanetrafikens-fardtjanstkunder/ och inte
via Skane.se.
Texten på Skane.se talar om, inte till, personer med funktionsnedsättning. Du-tilltalet är
som bortblåst. Jag undrar också varför Skånetrafiken har valt ut rörelseförmåga och
synnedsättning som prioriterat i tillgänglighetsarbetet. Det bör förklaras. Texten anger
inledningsvis att ”alla” ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken, för sedan att
snabbt ta tillbaka det och berätta att vissa prioriteras.
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Så till bilden av en beskuren rullstol. Rullstolen i sin
stiliserade form är en internationell symbol för tillgänglighet
(ISA, International Symbol of Access). I slutet av 1960-talet
fanns ett antal olika symboler i olika länder. Danska Susan
Koefed designade 1968 en variant som blev internationellt
gångbar, men den rådande utvecklades av Karl Montan,
tidigare chef på Handikappinstitutet (numera
Hjälpmedelsinstitutet). Symbolen är mycket välkänd. Men
den har också blivit en stereotyp som klistras fast vid
personer med funktionsnedsättning. Personer som använder
rullstol har upprepat vittnat om hur de förminskas,
underskattas, ses som passiva, hjälplösa och inkompetenta
samt behandlas på ett nedlåtande sätt (Sutherland 1981,
Barnes 1992).
På senare år har en ny variant av den klassiska symbolen
börjat användas i flera delstater i USA. Tanken är att
signalera rörlighet snarare än orörlighet och i förlängningen
symbolisera en aktiv medborgare. Men den nya symbolen
väcker också kritik; vissa menar att den leder tanken till funkisidrott. Andra menar att
den hierarkiserar rullstolsanvändare som kan vara aktiva framför användare som kan
vara mindre aktiva (Chokshi 2014, CBSnews.com 2015).
En reflektion är att bilden (Bild 12) på Skane.se kan uppfattas både som tydlig i sin
avsikt att berätta om tillgänglighet och som en slentrianmässig, stereotyp symbolbild.
Att rullstolen är placerad på smågatsten får nästan ses som ironiskt, då den
beläggningen i heltäckande form i allmänhet anses vara otillgänglig för såväl rullstolsoch rollatorsanvändare som personer med synnedsättning (Nordiskt Vägforum 2011,
Boverket 2005). Bilden kan ses som den enklast möjliga lösningen. Ur ett normkritiskt
perspektiv kan en fundera över varför ingen människa syns på bilden. Är det av
överdriven hänsyn mot funkispersoner? För att det skulle vara exploaterande att visa en
sådan person?
Generellt är personer med funktionsnedsättning gravt underrepresenterade i medier och
populärkultur. I studien Images Limited. Intersectionality during 20 years in the
Swedish media buzz som undersökte drygt 2 000 individer på bild framgick att 0,9
procent hade någon form av funktionsnedsättning (Edström & Jacobson 2015).
Underrepresentation kan ses som en form av exkludering och i förlängningen
diskriminering på samma sätt som osynlighet. Utifrån det perspektivet blir det viktigt att
synliggöra funkispersoner snarare än deras transport- och hjälpmedel.

Avrundning
Det är inte så att Skane.se utmärker sig genom dålig publicistik eller kommunikation.
Snarare skulle jag vilja klassificera webbplatsen som mainstream. Den följer, precis
som många andra kommunala och regionala webbplatser, styrande normer på många
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plan. Det finns ingen intention att osynliggöra, exkludera eller diskriminera – men det
blir konsekvensen när traditionella synsätt får råda.
Utifrån ett normkritiskt perspektiv pekar granskningen på att det finns saker att
diskutera kring Skane.se. Det är upp till Region Skåne och Skane.se att ta diskussionen
vidare.
Jag vill lyfta fram elementen för funktionsvarierade överst på startsidan, de lättlästa
texterna samt de fotografier som, om jag läser dem rätt, är tagna i verksamheten. De är
mycket bra, och Skane.se skulle kunna använda dem mer. Bilden nedan är ett sådant
exempel. Den säger en hel del om respekt, förtroende, tillit, jämbördighet, värme och
mångfald trots att personerna är anonyma – värden som Region Skåne vill uttrycka med
sitt varumärke.
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Del 2
Del 2 är tänkt att vara en handbok som kan fungera som en utgångspunkt för
dem som dagligen arbetar med Skane.se.
Normkritik kräver en viss eftertanke inledningsvis, men efter ett tag blir det nya
tänkesättet vardag. Det blir den nya normen. Några av exemplen från del 1
återkommer i del 2.
Värt att notera är också att det som sägs om Skane.se utgår från det material
som utgjort underlag för granskningen, framförallt material från oktober 2015.
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Kommunicera normmedvetet
Kommunikation är en viktig del av regionens verksamhet. Den här kortfattade del 2 om
normmedveten kommunikation kan hjälpa dig att upptäcka mer eller mindre uttalade
men styrande normer i publiceringen och väcka tankar om hur du kan jobba mer
inkluderande.
Till synes neutral information kan rymma dolda normer och informella maktstrukturer.
För att komma åt dessa är normkritik användbart. Normkritik är att ifrågasätta det som
tas för givet – att kritiskt granska det vardagliga, det ”normala”, det som uppfattas som
självklart.
Till vem eller vilka vänder du dig? Vad kommunicerar du om? Hur kommunicerar du?
Vilka syns i text och bild? Vilka finns inte med?
Ett exempel: Termen ”invandrartäta områden” förekommer ibland i debatten. Här kan
du exempelvis fråga dig: Är detta en neutral beskrivning? Är termen värdeladdad? Går
det att skriva ”svensktäta områden” om områden där etniska svenskar är i majoritet? Är
det vanligt?
Ytterligare ett exempel: ”Bushra Ahmad är ny chef på tekniska avdelningen. Hon är
liten och späd men tvekar inte att ta kommando över den nya infrastrukturplanen.”
Frågor: I jämförelse med vem är Bushra Ahmad liten? Med dig? Med de andra
cheferna? Varför är det viktigt att nämna längd och storlek? Handlar det egentligen om
att du – och andra – tycker att det är anmärkningsvärt att en kvinna är teknisk chef?
Varför det i så fall?
På samma vis kan bilder rymma dolda normer och värderingar. En enstaka bild på en
ljushyad person är inget problem – men om alla bilder föreställer ljushyade personer
bildar det ett mönster som sammanfaller med vithetsnormen. Den innebär att ljushyade
personer har större privilegier i samhället i stort.

Vad menas med normer?
Normer finns överallt – i allt från byggnormer till uppförandekoder. Sociala och
kulturella normer bestämmer det godtagna och eftersträvansvärda – det normala – i en
viss grupp, eller i ett samhälle. Den här rapporten handlar framförallt om normer knutna
till diskrimineringslagen och mänskliga rättigheter, och gäller bland annat normer om
funktionalitet och sexuell läggning.
Ofta är normer så självklara att de inte uppfattas som regler, utan som det naturliga och
riktiga. När någon, eller något, bryter mot normen händer två saker. För det första blir
normen synlig. För det andra görs den som bryter mot normen till avvikare. Det handlar
om makt. Ett ”vi och dom”-tänkande upprättas. I många fall sker det omedvetet. ”Vi”
ifrågasätts sällan, medan ”dom” ofta ses som problem. När det skrivs om segregerade
områden avses sällan Limhamn, trots att det är en av Malmös mest segregerade
stadsdelar – med omkring 80 procent etniska svenskar, enligt Malmö stads
befolkningsstatistik. Däremot ses segregationen i områden som Rosengård som ett
problem, trots att det där finns en mångfald av etniciteter.
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Vad är normkritik?
Normkritiken har sina rötter i bland annat feministisk, queerteoretisk och postkolonial
forskning. Med den flyttas fokus från det påstått avvikande till det som ses som normalt
och tas för givet. Normkritiken används för att motverka diskriminering. Länge har
tolerans betonats i arbetet för mänskliga rättigheter. Att vara tolerant anses
eftersträvansvärt. En normkritisk reflektion blir: Vem har makten att tolerera vem? Att
istället använda begreppet respekt öppnar för jämbördighet. Det finns en skillnad mellan
att tolerera någon och att respektera någon.

Vad är normmedveten kommunikation?
Eftersom normer påverkar hur du ser och beskriver världen är det viktigt att vara
medveten om dem. Den person som förekommer oftast i de stora medierna, i
exempelvis dagstidningar och tv, är en vit, heterosexuell, medelålders man med full
funktionalitet, god utbildning och bra jobb. Den här sortens man kan därför sägas vara
normen i medierna, liksom i samhället i stort. Medierna både skapar och återskapar
normer, bland annat genom underrepresentation och stereotyper. Stereotyper är en sorts
förenklade bilder av eller mallar för olika grupper och företeelser. Exempelvis kopplas
islam ihop med terrorism och på så sätt misstänkliggörs hela gruppen muslimer.
Därför behövs normkritiskt tänkande i hela produktionen av webbplatsen – från ax till
limpa. I varje led behöver du fundera över urvalet av information, hur informationen
framställs, på vilket sätt den illustreras och vem som är den tänkta mottagaren.

Normer att ha koll på
Diskrimineringslagen har sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Till varje diskrimineringsgrund finns
ett antal normer kopplade. Lite hårdraget kan sägas att lagar mot diskriminering kommit
till därför att ett antal grupper inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda – de som
anses avvika från normen riskerar att diskrimineras.
Granskningen av Skane.se utgår huvudsakligen från de sju diskrimineringsgrunderna,
men normkritiken är elastisk – i den kan också andra maktperspektiv infogas,
exempelvis klass och dimensionen stad/land.
Eftersom normerna påverkar vem och vilka som får vara med i publicistiska
sammanhang, liksom på vilket sätt de får vara det, är det viktigt att göra sig medveten
om hur normerna styr ens arbete. Diskrimineringslagens så kallade bemötandeparagraf
(§17) är tydlig med att offentliganställda är förbjudna att diskriminera i bemötandet av
allmänheten. Hemsidor, broschyrer och andra publicistiska material är kommunikation
till medborgarna och kan därför betraktas som en form av bemötande.
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Vem ser du framför dig?
I det praktiska arbetet är det viktigt att fundera på vem du utgår ifrån när du skriver eller
väljer bilder. På det viset kan du undvika stereotyper. Några normer att vara
uppmärksam på:

Könsnorm: Antagande om att det endast finns två kön som är varandras motpoler
och som kompletterar varandra. Hela samhället är organiserat utifrån den uppdelningen.
Bland annat är familjebegreppet knutet till tvåkönsnormen. Singelpersoner blir därmed
avvikare, trots att singelhushåll är den vanligaste typen av hushåll i storstäderna. Vissa
egenskaper kopplas ihop med respektive kön och värderas olika. Ett vanligt mönster i
medierna är att män skildras som aktiva och kvinnor som passiva. Män förekommer
ofta som experter eller maktpersoner, medan kvinnor oftare får uttala sig som den
”vanliga människan”. På Skane.se ser det något annorlunda ut. Där är kvinnor
överrepresenterade i förhållande till andelen kvinnor i befolkningen i Skåne. Snarare
speglar Skane.se att kvinnor är i majoritet bland anställda i Region Skåne. Den starka
uppdelningen i antingen kvinna eller man gör att frågor som handlar om
könsöverskridande väcker starka känslor. Ett exempel är hen-debatten, det vill säga
diskussionen om ett könsneutralt pronomen som ett alternativ till hon eller han. I
texterna på Medarbetare berättar på Skane.se finns antydningar till normutvidgning i
och med att några av de intervjuade på olika sätt bryter mot traditionella könsnormer.

Norm om funktionalitet:
Föreställning om att alla har full
funktionalitet. Personer med
funktionsnedsättning skildras sällan i
första hand som unika individer utan
för det mesta som representanter för
en grupp. Det gäller även personer
som tillhör andra diskriminerade
grupper. En enskild person används
för att gestalta en problematik som
antas gälla alla – så formas en
gruppstereotyp. Det är också sällsynt
att personer med
funktionsnedsättning får uttala sig
eller finnas på bild i sammanhang
som handlar om något annat än
funktionalitet. När dessa personer skildras är det ofta med ett tycka-synd-om-perspektiv,
ett offerperspektiv, alternativt med en välvillig ton där personens duktighet framhålls –
hen har lyckats trots sin funktionsnedsättning. Undertexten antyder att personer med
funktionsnedsättningar inte förväntas lyckas med något eller vara framgångrika.
Skane.se har valt att illustrera ett avsnitt om tillgänglighet i kollektivtrafiken med en
rullstol – en symbol som kan uppfattas som tydlig men också som en stereotyp.

Norm om svenskhet: Utgångspunkt om att det endast finns ett sätt att vara svensk
på. Ibland talas det också om vithetsnormen. Föreställningen om svenskhet utgår till
exempel ifrån att en ”riktig” svensk är vit. Längre tillbaka ansågs det fint att vara
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”osvensk” genom att bryta mot den ”svenska” lagomheten: gestikulera, protestera och
vara spontan på ett ”osvenskt” sätt. Numera sägs det sällan uppskattande att något är
”osvenskt”. I medierna upprätthålls vithetsnormen genom representation och stereotypa
skildringar. I Images Limited. Intersectionality during 20 years in the Swedish media
buzz var 90 procent av personer på bild vita (Edström & Jacobson 2015).
Rättviseförmedlingen visade i sin studie Rättvisaren att bland dem som medverkar i
svenska nyhetsmedier har 87 procent inomnordisk bakgrund (Yilmaz 2015).
Nyhetsmedierna har på olika sätt bidragit till att förknippa det i sig ganska innehållslösa
begreppet ”invandrare” med negativa egenskaper. Ofta paras dessa ihop med
stereotypen av ”förorten”, som i sig gestaltas som både främmande och skrämmande. På
Skane.se finns en tendens att osynliggöra etnicitet genom att texter på temat ligger
undanskymda och genom att det finns brister i språktillgänglighet. Vithet görs till norm
bland annat på grund av att personer med ljus hy dominerar i bildmaterialet. Under
hösten 2015 när denna granskning utförs, är information om flyktingmottagande och
integrationsarbete sparsmakad, ämnen som Skane.se skulle kunna göra till sina för att
signalera att regionen agerar och är med i tiden och på ett enkelt sätt adressera frågor
om mångfald och medborgarinitiativ. Ett exempel att ta intryck av är Simrishamns
kommun som valt att på ett tydligt sätt belysa kommunens roll och vad enskilda kan
göra (http://simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/Integration/).

Norm om religiositet: I Sverige råder religionsfrihet, men i praktiken präglas
samhällsliv och lagstiftning av en sekulariserad kristendom. Även om
gudstjänstbesökarna är få numera är det kristna religiösa högtider som utgör helgdagar.
Medierna har ofta svårt att hantera frågor som rör religion, och det finns forskning som
tyder på att såväl kristna som muslimer beskrivs som avvikare. Enligt en rapport från
Diskrimineringsombudsmannen 2015 hade medieforskningen i Sverige före 2001 inte
specifikt studerat islam eller muslimer. Snarare användes begreppet ”invandrare” för att
klumpa ihop alla som inte ansågs vara svenska. Efter 2001 är det framförallt islam och
muslimer som mediala utestängningsmekanismer koncentrerar sig på, enligt rapporten.
Muslimer skildras sällan som individer utan som grupp. Islam blir en gruppmarkör i
konflikt- och terrorrapportering. När något särskiljs handlar det också om grupper, till
exempel ”islamister” eller ”shiamuslimska grupper”. Teman som dominerar
rapporteringen om islam och muslimer är säkerhet, terrorism och militära insatser.
Religion som tema är inget som Skane.se närmare berör.

Heteronorm: Förgivettagande om att alla är
heterosexuella. Den som bryter mot normen sägs komma ut.
Det vill säga: en heterosexuell person behöver aldrig komma
ut. Medierna är en av heteronormens största arenor även om
det på senare år börjat luckras upp. Det är inte särskilt
kittlande att betona att någon är heterosexuell, medan den
laddningen fortfarande finns runt dem som bryter
heteronormen. När icke-heterosexuella får komma till tals är
det oftast i storstadspressen och då i regel i ett sammanhang där homo- och bisexualitet
förknippas med ett problem, exempelvis hatbrott eller diskriminering. Precis som när
det gäller andra grupper som historiskt sett är diskriminerade finns ett mönster av
osynlighet och underrepresentation när det gäller hbtq-personer och hbtq-området. På
Skane.se är hbtq-området i det närmaste helt osynligt. Dock finns det i regionen
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vårdenheter som är hbt-certifierade, något som Skane.se skulle kunna lyfta fram
eftersom det är viktig information för hbtq-personer.

Åldersnorm: Förväntningar om hur man ska bete sig i en viss ålder. I ett samhälle
där produktivitet skattas högt uppvärderas personer i produktiv ålder. Ungdomlighet är
ett ideal fastän ungdomar i realiteten har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den
åldrande befolkningen anses samtidigt vara en av samhällets stora utmaningar. I
nyhetsflödet är en medelålderns man den mest förekommande personen. I reklamen är
unga kvinnor den mest
synliga kategorin.
Medieforskare kopplar
synlighet i medier till den
makt och den funktion
olika grupper tillskrivs i
samhället. Gruppen
medelålders män har
faktisk makt och
dominerar därför
nyhetsrapporteringen,
medan unga kvinnor i
första hand är intressanta
som konsumenter. Trots
att gruppen äldre är den
största i förhållande till
andra åldersgrupper är
äldre människor så gott
som osynliga i medierna.
Om och när de skildras handlar det ofta om något problem som har med ålder att göra.
På Skane.se bekräftas medelåldersnormen genom att majoriteten av personer på bild
återfinns i arbetssituationer och kan sägas vara i produktiv ålder. Äldre personer finns
inte i någon större omfattning, vilket bekräftar den underrepresentation av äldre som
också kan uppmätas i traditionella medier. Det finns undantag med enstaka bilder på
barn och yngre personer. Bilden här bredvid använder två gruppstereotyper: ”politiker”
och ”ungdomar”. Samtliga är namnlösa, och det framgår inte vad som skedde under
”träffen”.

Medelklassnorm: Ideal om en viss ekonomisk standard, social position, utbildning
och livsstil samt vissa värderingar. Normen uttrycks både i nyheter och i populärkultur.
Det är den självklara utgångspunkten när världen beskrivs – vi:et i berättelsen.
Medierna är en arena för en bred, diffus medelklass, en arena där en liten men tydlig
arbetarklass och en överklass sticker ut. Titlar, yrkespositioner, kläder och språk kan i
medierna ge signaler om vilken klass en person tillhör – så kallade klassmarkörer.
Granskningen har, enligt uppdraget, ägnat liten uppmärksamhet åt klassdimensionen,
men det kan konstateras att begrepp som social ställning och jämlikhet förekommer i
flera av regionens styrdokument.
På Skane.se – liksom på många andra myndigheters hemsidor – används du-tilltal. Det
är en tilltalsstrategi för att öka begripligheten samt göra språket jämlikt och mindre
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formellt. På vissa nivåer blir tilltalet också tydligare, men samtidigt kan andra
konsekvenser uppstå. Vem är den tänkta läsaren – ”du:et” – som texten vänder sig till?
Det finns en risk att du:et, normer och stereotyper sammanfaller. Om informationen ska
vända sig exempelvis till personer med en funktionsvariation, vad ser du då framför
dig? En rullstol? En transperson? En somalisk kvinna i 45-årsåldern? Det är värt att
fundera över vem som inkluderas och eventuellt exkluderas när ett du används.
Det finns en spänning mellan å ena sidan varumärkets värde en välkomnande
personlighet och du-tilltalet som kan ses som en kommunikativ jämlikhetsstrategi och å
andra sidan en bitvis formell sakprosa och ett kantigt formspråk som associerar till
institutionell makt och byråkrati. I detta spänningsfält kan bilder bli betydelsefulla för
vad som kommuniceras. På Skane.se finns flera mycket fina fotografier – exempelvis
bilden på ”ungdomar” – som har potential att signalera medborgarskap, mångfald,
respekt och öppenhet. De skulle i högre grad kunna lyftas fram för att levandegöra
webbplatsen och välkomna besökaren.
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NORMKRITISK CHECKLISTA
Normkritik utgår från en analys av sammanhang och helhet. I varje led
behöver du som kommunikatör fundera över urvalet av information, hur
informationen framställs, på vilket sätt den illustreras och vem/vilka
som är den/de tänkta mottagaren/mottagarna. Börja med dig själv.
Hur ofta tänker du på din hudfärg?
Din sexuella läggning?
Vilket kön du har?
Din funktionalitet?
Din klasstillhörighet?
Är du själv en del av mångfalden eller är du en som ska hantera mångfald och
olikheter?

Som normkritiska verktyg används ofta text- och bildanalys. Här är
några frågor du kan utgå ifrån. I del 1 i granskningen finns fler frågor att
reflektera över.
NÄR DU JOBBAR MED TEXT:
Vem är ”du:et” – den tänkta läsaren?
Finns det flera tänkbara ”du”?
Vad får dig att välja ett särskilt ”du”?
Finns det ett underförstått ”vi” i texten?
Hur ser det i så fall ut?
Vem kommer till tals i texten? Vem kommer inte till tals? Vem eller vilka blir
ihopklumpade i grupper?
Är informationen relevant för skåningar som är och lever på olika sätt?
Hur definierar du begreppet mångfald?
För vem är texten tillgänglig? För vem är den inte tillgänglig?
NÄR DU JOBBAR MED BILD:
I vilken miljö, i vilket sammanhang är bilden tagen?
Vad ska bilden illustrera?
Vad säger bilden om till exempel klass, kön och etnicitet?
Om det finns människor med: Vilka människor?
Ålder, kön, hudfärg, funktionalitet?
Är någon aktiv/passiv?
Vilka kläder har personen/personerna?
Vad säger bilden om stad/land?
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Begrepp och definitioner
Avvikande: Den som anses bryta mot normen
Diskriminering: I rättslig mening att en enskild person missgynnas genom att
behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. I vidare bemärkelse kan
man tala om att hela befolkningsgrupper diskrimineras, så kallad strukturell
diskriminering
Diskrimineringsgrunder: Sju stycken enligt diskrimineringslagen från 2009:
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder
Funktionshinder: Ett hinder i omgivningen och miljön, till exempel bristande
tillgänglighet
Funktionsnedsättning: Nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller
intellektuella funktionsförmåga
Funktionsvariation, funktionsskillnad: Nyare begrepp som refererar till alla
människor och innebär att alla fungerar på olika sätt. Begreppet är tänkt att
neutralisera och inte peka ut
Etnisk tillhörighet: En individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller
annat liknande förhållande
Exkludera: Utestänga. I EU används begreppen social inclusion/exclusion för
att beskriva integrations- och marginaliseringsprocesser. I Sverige har
begreppet utanförskap etablerats
Hbt-certifiering: Sedan 2008 erbjuder RFSL hbt-certifiering, vilket innebär ett
åtagande där en överenskommen genomförandeplan med utbildningsinsatser
och annat internt utvecklingsarbete ska följas. Certifieringen är ett kvitto på att
ett systematiskt arbete har genomförts
Hbtq: Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer
Inkludera: Inbegripa, innefatta, med syfte att främja mångfald och ickediskriminering
Jämlikhet: Alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter
Jämställdhet: Rör relationen mellan två könskategorier, kvinnor och män, där
dessa ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på samhällets alla
nivåer
Kön: Kan avse biologiskt kön men också socialt skapat kön (genus)
Likabehandling: Principen om likabehandling är vägledande inom EU för att
beakta allas lika rättigheter
Mångfald: En variation av egenskaper, kompetenser, individer och grupper
Mänskliga rättigheter: Utgår från FN:s universaldeklaration från 1948. Därefter
har en rad bindande konventioner antagits av FN:s medlemsstater, bland andra
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen
om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, konventionen om
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, konventionen mot tortyr och
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annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
konventionen om barnets rättigheter, konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning samt konventioner som rör nationella minoriteters
status. Andra internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är
exempelvis Europarådets europeiska konvention om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna antagen 1950, Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 1998, Europeiska unionens
Lissabonfördrag, slutratificerat av medlemsstaterna 2007, i kraft den 1
december 2009, samt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna år
2000/2010
Norm: Social regel, förgivettagande, rättesnöre, mall, måttstock. Normer kan
vara rättsliga, ekonomiska, moraliska, sociala, estetiska, tekniska etcetera. De
är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att
förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar
dem. De formella lagarna uttrycker en del av samhällets normsystem medan
andra normer finns förankrade i traditioner, seder och bruk
Normal: Vanlig, genomsnittlig, naturlig, det önskvärda
Normkritik: Innebär att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att
individer och grupper uppfattas som avvikare samt på de konsekvenser som
kommer av denna obalans
Queer: Begrepp som används för att ifrågasätta heteronormen
Sexuell läggning: Förmåga att bli kär, förälskad i och attraherad av andra
människor. I rättslig mening finns tre sexuella läggningar: homo-, bi- och
heterosexualitet
Socioekonomisk bakgrund: Statistisk indelning av befolkningen efter bland
annat inkomstnivå och utbildning
Stereotyper: Förenklade och förutfattade inre och yttre bilder av en grupp eller
en individ
Tolerans: Accepterade av det påstått avvikande. Vanligt begrepp inom fältet
mänskliga rättigheter
Transpersoner: Paraplybegrepp för en rad könsöverskridare, till exempel
transvestiter och transsexuella
Källor: Institutet för språk och folkminnen, RFSL, Språkrådet, ne.se,
Diskrimineringsombudsmannen, diskrimineringslagen, Statistiska centralbyrån
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