
 
 
 
 

 

   
 

Normkritisk granskning i praktiken 
Malin Vikner, Region Värmland 

 

En övning i normkritisk läsning med avdelningen för regional tillväxt.  

Övningen pågick i en timme. 

Inför den skickades ut ett material som alla skulle läsa. (Finns på Reglabs 
hemsida), kring normer och om territoriell maktordning. 

Medarbetarna delades in i mindre grupper. De fick ett urval av texter på plats att 
läsa och reflektera kring. De skulle också läsa några stycken och fundera över 
vilka ord som förstärker känslan stad-land. 
 

Något av vad de fann: 

”Vi brukar åka ut på landet under helgerna men sedan åker vi in till stan igen.” 

”Tillsammans listade vi styrkor respektive svagheter med Karlstad och dess 
omkringliggande landsbygd.” 

”Många barnfamiljer flyttar till byn Borgvik trots att befolkningen bara är runt 
200 personer.” 

Detta väckte reaktioner, medarbetarna började resonera kring texterna. 

 
– Vi hade tidigare diskuterat Petter Stordalen och hans jordgubbar. När han sålde 
gubbar och tyckte det var kass att sälja dåliga gubbar när de andra försäljarna 
hade så fina. Hans pappa sa att: – Det är de gubbarna du har, det är dom du har 
att jobba med.  

– När vi pratar om utmaning med landsbygd kanske vi snarare ska tala om 
tillgångar och vad vi har som inte syns. 
 

  



 
 
 
 

 

   
 

Lärdomar: 

• Även om vi bara hade en timme totalt blev det bra diskussioner. Man gick 
igång. Men det var svårt att gå från denna nivå till att diskutera: Vad gör 
vi åt detta? 

• Språket, orden är en bra platta. 

Vad gick mindre bra: 

• Ta tid till detta, det väcker tankar och frågor  
• Vi hade behövt mer tid och lite piggare medarbetare. Folka var lite trötta. 
• Frågor som var kopplade till hur vi jobbar idag kring normerna var svårare 

att hantera, de frågor som handlade om att hitta mönster funkade bra. 

Nästa steg: 

• Vi ska gå vidare och göra detta med andra avdelningar. 
• Inför nästa övning med avdelningen ska vi peka på delar i vår RUS, för att 

se vilka effekter det får när vi skriver som vi gör. 
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