
BORTOM VI(T) & DOM 
:att prata om att prata om det 

 
Av Barakat Ghebrehawariat 



TEORETISK ÅNGEST?  



•  Rädd för att säga fel? 

•  Det är inget fel i det men rädsla är ingen bra drivkraft 

•  Vi måste våga framåt för att hitta vägar framåt 



 
Låt oss börja med det viktigaste… 





               DEMOKRATIAGENT 



BÖRJAR MED BAMSE 









 
 

CASE #1: SVENSKT NÄRINGSLIV VS. TWITTER	  









 
 

CASE #2: KUNGLIGA OPERAN VS. NUTIDEN	  









 
(VITHETS)NORM & RASIFIERING 



VITHETSNORM IRL 



NORMKRITIK 
 
Synliggöra och analysera normer i samhället:   

T.ex. vithetsnormen, heteronormen och cisnormen*  
 
*cisnormen är den som gör att folk utgår ifrån att alla är 
cispersoner – det vill säga, inte transpersoner.  



MAKT  



PRIVILEGIER 



RASIFIERING 
 
Processen där människor pga av sina (kroppsliga) utseenden, gör att 
vissa blir tillskrivna en viss ”rastillhörighet” och egenskaper som 
förknippas med den.  
 
Ex. Muslimer = kvinnoförtryckare  

 ”Invandrare” = kriminella 
 Svarta = dansanta och rytmiska 

 
Uttrycket beskriver en process, att bli tillskriven någonting, och pekar 
därför på att ”ras” är en social konstruktion.  





VARNING FÖR RAS 



EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN	  



HUR SKA VI PRATA OM DET? 

:det måste göras normkritiskt 
och beror därför på… 



DEMOKRATISK CHECKLISTA 

•  Vilka är ”vi”? ✔ 

•  Vad/vem/vilka är ”det” som vi vill prata om? ✔  

•  Varför ska vi prata om ”det”? ✔  

•  Hur ska vi prata om ”det”? ✔  

•  Hur gör vi när ”det” har hänt? – Att be:möta kritik ✔  



BEMÖTANDE 
& 

KRITIK 



HUR SKA VI (INTE) TA KRITIK? 
 

   

”Jag har pratat med Calle (Norlén) i dag.  
Han och Sissela (Kyle) ville hylla de 
presenterade. Det är tråkigt att folk blir 
upprörda över sådant som inte är menat att 
provocera. Det var verkligen inte avsikten.” 
 
 

 Anders G. Carlsson, SVT (Guldbaggen) 





HUR SKA VI ABSOLUT INTE TA KRITIK? 

”Själv ser jag inte ordet ne*er som kränkande 
och jag tror heller inte att det är särskilt 
många som uppfattar det så.” 
 
 

 Henrik Lindblom, Folkpartiet Liberalerna 



 
TIPS & RÅD 







 

TA DET INTE PERSONLIGT,  
TA DET POLITISKT  





VAR INTE HONOM!	  



ELLER HENOM!	  



GE PLATS 



MAKA PÅ DIG! 



OCH MANSPLAINING… 







LYSSNANDE KOMMUNIKATION  
ÄR  

LYSANDE KOMMUNIKATION 



PROVPRATA VS. PROVLYSSNA	  







 
VÄG DINA ORD	  



TREFJÄRDEDELSREGELN 



TIOSEKUNDERSREGELN	  

 
 
 

SVAR I AFFEKT = NEGATIV EFFEKT 



SKIT I ANKAN J 



KOMMUNIKATION SOM SOCIAL PROCESS 

 
 
DET HANDLAR INTE OM INTENTIONEN,  
DET HANDLAR OM AKTIONEN 



VARFÖR DET ÄR VIKTIGT MED ORD… 









ATT TÄNKA FÖRST, TALA SEN 

         Källa: www.regionvarmland.se 



AVDELNING: LADDADE ORD 

 
 

 
Vari ligger laddningen och hur kan vi fortsätta prata om ”det” 
med nyladdade ord och (mer) mer neutralt klingande ord och 

formuleringar? 











ELLER ”HJÄLP, DOM ÄR JÄTTEJÄTTEMÅNGA!” 



KLASS OCH ’RAS’ 









SOCIALA STIGMAN 



MINDRE STIGMATISERANDE = MER INKLUDERANDE 

 

Eller så kan vi säga: 
 områden med problem 
människor som har flytt 

nyanlända människor  
invandrade eller s.k. ”invandrare” 

 





ORD OCH INGA VISOR 
Ord är inte "bara" ord. De är:  
 
•  bärare av värderingar  

•  har ett historiskt bagage  

•  nyckelhål till att förstå sociala maktrelationer 



SPELAR ROLL? 

All kommunikation sker kontextuellt och därför … 

•  … spelar det roll vad som sägs, när det sägs, hur det sägs, vart 
det sägs och vem som säger det  

•  (jfr. Språksvag, tolkningsföreträde, ”Neger var inte rasistiskt på 
min tid” osv.) 



VITHETSNORMEN 



VITHET ÄR DET NYA SVARTA! 

… men vad i all sin dar är det för något? 



VILKA ÄR VI(T)? – NORMALISERA NORMKRITIKEN! 

”Vithet är det som inte 
nämns men ändå talar.”  

 
(Dr. Mekonnen Tesfahuney) 

:hur gör vithet det och varför är det viktigt? 



ANNAN BAKGRUND ÄN VAD?  
– SE OCH SYNLIGGÖR NORMEN! 





ANNORLUNDA ÄN?	  



”Underkläder bör vara i beige  
eller hudfärgade, eftersom jag  
föredrar inga underkläder (…)  
så nära naket som möjligt.” 
 

- Jonny Johansson, CD på Acne 



MEANWHILE I ENGLAND… 



VEMS HUD? 

         Källa: www.regionvarmland.se 





MAKE UP FÖR ”ALLA”  



WWW = WORLD WHITE WEB?	  

www.worldwhiteweb.net 









VEM HAR FÄRG? 

”As long as race is something only applied to non-
white peoples, as long as white people are not 
racially seen and named, they/we function as a 
human norm. Other people are raced, we are just 
people."  
 
(Richard Dyer, White) 



 
INTE BARA PLÅSTER…	  



MÅNGFALD?	  



SPEGLAR SVERIGE?	  



 
 

VILKA VILL VI(T) VARA? 



 
 

INTE DE HÄR KANSKE…	  







 

EN ÖVNING 
I ATT PRATA MER INKLUDERANDE 















HANDLAR OM BEGREPP OCH RELEVANS 



 

SLUT 


