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Skriv en jämställd och jämlik text
Region Jämtland Härjedalens ”Policy om jämställdhet och jämlikhet” slår fast vikten av 
normkritiska perspektiv i regionens verksamhet. I policyn framgår att: 

”Region Jämtland Härjedalen ska stödja och vara pådrivande i arbetet med att avskaffa 
stereotypa föreställningar som utgör hinder för människors jämlika och jämställda villkor 
på det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella området. Det gäller både inom 
organisationen och i samverkan utanför den egna verksamheten.”

”All kontakt med det omgivande samhället ska ske med ett normkritiskt förhållningssätt. 
Region Jämtland Härjedalens information och kommunikation ska vara lättillgänglig och 
begriplig för alla som vill ta del av den. Det gäller oavsett vilken funktionsförmåga 
individen har.”

Texter som produceras i Region Jämtland Härjedalen och har till syfte att planera en 
verksamhet, att ligga till grund för beslut och/eller utgöra ett metodmaterial ska ha ett 
tydligt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Ett normkritiskt förhållningssätt 
förbättrar förutsättningarna för detta. 

Normer är uttalade eller outtalade regler om hur man bör agera eller hur något bör vara 
beskaffat eller organiserat. Att vara normkritisk handlar om att synliggöra och ifrågasätta 
sådana påbud eller regler. Normer kan skapa maktskillnader och orättvisor. Människor 
som passar in i normerna får ofta fördelar, blir inkluderade och bekräftade. De som går 
utanför normerna riskerar att ifrågasättas, utsättas för negativa konsekvenser och att bli 
diskriminerade. Exempel på sådana normer är heteronormen, genusnormer d v s vad 
som är feminint/maskulint, funktionsnormer, tvåkönsnormen etc. 

Normkritik är ett verktyg för att arbeta mot diskriminering, för att främja lika rättigheter 
och möjligheter och kan användas för att exempelvis analysera texter, bilder, arbetssätt 
etc. Det är också viktigt att vara medveten om att flera normer kan samverka, vilket 
brukar kallas intersektionalitet.

1 Du väljer orden
Du som skriver eller på annat sätt kommunicerar i organisationen har stor möjlighet att 
bidra till förändring. Vad som sägs och visas har betydelse. Att det sägs och visas har 
betydelse. Precis som att det är viktigt hur det sägs och visas.

Att kommunicera jämställt och jämlikt är enkelt men det kräver medvetna ordval och att 
onödiga värdeord och könsspecifika uttryck stryks helt i en text. 

2 Tips för en schysst kommunikation
2.1 Beköna texten
Synliggör kvinnor, män, flickor och pojkar och queera-personer i texten. Undvik att 
enbart använda neutrala ord såsom patient, invånare etc. 
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2.2 Tilltala helst personer med ”du” eller ”hen”
De könsneutrala pronomen vi bör använda när vi skriver är antingen ”du” eller ”hen”. Det 
första alternativet som språkvården rekommenderar är ordet ”du”. Läsaren ska tilltalas 
med ”du” i en text dels för att det är könsneutralt och dels för att det tilltalar läsaren på 
ett direkt sätt. Det gör läsaren mer intresserad av texten eftersom att hen känner sig 
tilltalad och uppmärksammad. 

2.3 Skriv för fler än normen
Synliggör det heterogena i en grupp. Tydliggör att ex målgrupper och invånare kan bestå 
av olika individer med olika förutsättningar och livsvillkor ex kvinnor, män, flickor och 
pojkar som är unga och gamla, homosexuella, bisexuella, kommer från olika länder, har 
olika funktionsförmågor och är transpersoner liksom identifierar sig som queera.

Beskriver dokumentet det ”normala” med hänvisningar till att undantag behöver göras? 
Går det att formulera på ett annat sätt så att grupper inte blir utpekade som ”behov av 
extra stöd”, ”resurssvaga” eller ”undantag”? 

2.4 Använd exempel som inte exkluderar
Finns det hänvisningar eller exempel utifrån exempelvis kläder, hygienrutiner, aktiviteter, 
mat etc? Är de exemplen utformade så att det passar alla oavsett funktionsnedsättning, 
bostadsort, kön, religiös tillhörighet, social ställning eller annat?

EXEMPEL FRÅN EN ENKÄT:

”Svara på varje fråga, baserat på hur Du har mått den senaste veckan, genom att kryssa 
för ett svarsalternativ för varje fråga […]?” 

6. Fritidsaktiviteter som tar upp viss kraft eller stöt genom arm, axel eller hand 
(t.ex. spela golf, använda hammare, spela tennis, skytte, bowling)

Ingen 
svårighet

Viss svårighet Måttlig 
svårighet

Stor svårighet Omöjligt att 
göra

Kommentar: Många människor har förmodligen inte utövat aktiviteterna som anges som 
exempel den senaste veckan och kan ha svårt att svara på frågan. Försök att hitta 
aktiviteter som kan kännas igen av många.

2.5 Statistik, diagram och enkäter för 
jämställdhet och jämlikhet

Den statistik som ligger till grund för texten ska vara könsuppdelad om systemen kan ta 
ut könsuppdelad statistik. Redovisas likheter och skillnader mellan könen avseende 
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diagnos, behandling och prevention? Förklaras eventuella skillnader i texten och föreslås 
åtgärder för att utjämna dem i så fall? 

Finns behov av att dela upp statistiken på fler sätt? Exempelvis ålder, födelseland, 
bostadsort med mera? 

Använder ni enkäter och blanketter? Känner alla sig inkluderade? Kan alla hitta ”sin” 
kryssruta exempelvis när det gäller könstillhörighet? Tänk på att alla inte definierar sig 
som kvinna, man, flicka eller pojke.

2.6 Ord och formuleringar har betydelse
Vissa ord, begrepp och formuleringar kan vara relevanta i vissa sammanhang men inte i 
ett annat. Tänk på vilka formuleringar du använder dig av och i vilket sammanhang. 
Vissa ord, begrepp och formuleringar kan vara missvisande, exkluderande eller uppfattas 
som kränkande. 

3 Specifika ordval du behöver fundera över
Det är lätt hänt att använda ett ord utan att tänka efter vad ordet egentligen betyder. 
Här tar vi upp några olika valmöjligheter när det kommer till ord och försöker dessutom 
väcka en tanke för att göra dig medveten om att orden du väljer när du skriver ofta röjer 
hur du ser på världen. 

3.1 När är det lämpligt att skriva ut vilket kön 
personen har?

Region Jämtland Härjedalen har beslutat att vi i texterna när det passar sig ska skriva ut 
vilken könstillhörighet personerna vi omnämner i texten kan ha. Det beslutet är taget av 
anledningen att vi ska lyfta fram människor i texten och att ingen ska bli bortglömd. 
Detta innebär dessvärre ett stort arbete då vi ska skriva ut alla möjligheter som finns. I 
praktiken bör det innebära att vi ska skriva ”kvinna, man, pojke, flicka, homosexuellt, 
bisexuell, transsexuell” och så vidare och att nämna alla möjligheter för att ingen ska bli 
utesluten. 

Svensk språkvård rekommenderar att vi ska sträva efter att skriva bort kön, vilket 
innebär att man inte ska skriva ut om det är en man eller kvinna som avses när det inte 
är av betydelse för texten. Anledningen är att det finns tillfällen då det faktiskt inte är 
relevant att veta vilket kön personen i texten har. Fokus i texten bör i stället ligga på 
kompetensen och funktionen hos människor. Det är ett råd som ses som extra viktigt när 
det handlar om personbeteckningar.

Kvinnligt, manligt, hen och en
Att synliggöra kön på befolkningen eller en viss yrkesgrupp kan vara relevant i vissa 
sammanhang. Tänk på om du vill ange personens kön eller egenskaper när du använder 
dessa ord. Avses en kvinna som är läkare eller en feminin person som är läkare om du 
använder begreppet kvinnlig läkare? Menar du en man som är sjukgymnast eller en 
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maskulin person som är sjukgymnast om du skriver en manlig sjukgymnast? Om du 
skriver kvinnlig läkare kan det också uppfattas som ett undantag från det som är mest 
vanligt, att det är normalt att läkaren är en man. 

Betänk också att alla inte definierar sig som kvinna eller man utan som exempelvis 
transperson eller queer.

Undvik stereotyper.

Hen är ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som kan användas på samma sätt 
som han eller hon. Hen böjs henom och hens. Enligt språkrådet är det ett praktiskt 
pronomen att ta till istället för att skriva han eller hon. Från och med 2015 införs det i 
Svenska Akademins ordlista (SAOL). 

En är ett alternativ till pronomenet man som många gånger används som ett neutralt 
pronomen. Pronomenet ”man” kommer historiskt från substantivet ”man” alltså en 
person av det manliga könet. Om du som skribent vill skriva helt könsneutralt är 
pronomenet ”en” att rekommendera. Det är ett gammalt pronomen men har inte använts 
tidigare på det sättet men det blir mer och mer vanligt. 

3.2 Vem är det egentligen du menar: 
medborgaren, invånaren eller patienten?

Det är lättare att skriva en text när man föreställer sig en mottagare, men då måste man 
veta vem det är man skriver för. Då kan det krävas att man tänker på 
betydelseskillnader mellan ord som medborgare och invånare. Ordet medborgare 
innefattar personer som har rättigheter och skyldigheter i ett land oavsett om de är 
födda i landet eller var de för närvarande är bosatta. Invånare omfattar alla personer 
som bor i staden, regionen eller landet. Du behöver fundera över vilka det är som din 
text verkligen riktar sig till. Mottagarna av texten kanske rent av kan tänkas vara de 
patienter som är i behov av texten du skriver?

3.3 Lämna öppet för var person att själv 
bestämma vilken grupp eller nationell 
minoritet hen anser sig tillhöra

En bra grundprincip i skrivande är att undvika att gruppera människor om det är någon 
eller några individer som hamnar utanför. Det kan orsaka konflikter om du placerar in 
personer i en grupp som de själva inte anser sig tillhöra. 

Detta handlar bland annat om att förstå att etnisk tillhörighet inte automatiskt är kopplat 
till en viss nationalitet eller ett visst geografiskt ursprung. Sverige har fem nationella 
minoriter: samer, sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar. Viktig här är den så 
kallade självidentifikationsprincipen som säger att det är personen själv som bestämmer 
huruvida hen är svensk, same eller jude. Men med detta menas också att personen kan 
välja att inte identifiera sig med något av orden, att bara identifiera sig med ett eller 
några av orden eller att identifiera sig med alla orden.
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3.4 Du skriver till personer med utländsk 
bakgrund

Detta råd handlar om hur du ser på världen och vad ditt språkval gör för att förbättra 
världen. Begreppet person med utländsk bakgrund avser en svensk medborgare eller 
invånare som är född utomlands eller av utrikesfödda föräldrar. Invandrare kallas den 
första generationen som har invandrat till ett land och barnen de får därefter har 
utländsk bakgrund. 

Vi ska undvika att använda begreppen utlänning eller nysvensk. Någon som är på besök i 
Sverige från ett annat land kallas utlänning, men det är ett laddat ord som ofta används i 
uttalanden som klassificeras som rasistiska.  Vi ska inte heller använda begreppet 
nysvensk eftersom alla svenska medborgare är svenskar, oavsett hur länge de har varit 
det.

3.5 Är det personens födelseland eller 
nationalitet du menar?

Om syftet är att beskriva personens ursprung är det okej att använda ordet födelseland. 
Använd inte ordet nationalitet eftersom det ordet innebär att du har medborgarskap i ett 
visst land. Viktigt här är också förståelsen att alla svenska medborgare har svensk 
nationalitet oavsett religion, hudfärg eller språk. 

3.6 Är det verkligen relevant att nämna religiös 
tillhörighet?

Alla troende är inte aktiva religionsutövare, men en individs religiösa tillhörighet kan 
ibland vara av betydelse för din text. Exempel på det kan vara att en person fastar på 
grund av ramadan eller inte tar emot blodtransfusion på grund av sin religiösa 
övertygelse. Det är enbart när det har en inverkan på din text som du behöver skriva ut 
personers religiösa tillhörighet. 

3.7 Är det verkligen relevant att nämna en 
persons hudfärg?

Ord som beskriver en människas hudfärg kan uppfattas som negativt eftersom det 
innebär en slags klassificering av personen. Det är sällan relevant för sammanhanget att 
beskriva en persons hudfärg, och bör därför undvikas i allra största mån. 
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3.8 Skriv endast ut personens utbildningsgrad 
när det är nödvändigt

Om det inte är av relevans för texten så bör du i allra högsta grad undvika att nämna 
personers utbildning. Anledningen är att det handlar om integritet, och benämner du 
dessutom en person som lågutbildad kan det av mottagaren upplevas dels som illa ment 
och dels som en värdering av personen du skriver om. 

3.9 Skilj på orden anhörig och närstående
En anhörig är en familjemedlem eller någon du har ett släktskap med. Någon som kallas 
för närstående är inte släkt med dig men är någon du har en nära relation med. 

3.10 Använd partner när du skriver om personer 
som är i ett par

När du skriver om ett par så välj att skriva om partner, vilket i talat språk uttalas 
partners. Om personen har flera partner så talar man om just flera partner, och ordet 
böjs när man vill peka ut och skriva om de där partnerna. Undvik att använda ord som 
maka, make eller makar eftersom sådana ord många gånger syftar på heterosexuella 
gifta par. 

3.11 Den som har ansvaret för ett barn kallas 
antingen vårdnadshavare eller förälder

Ordet vårdnadshavare är ordet vi inom Region Jämtland Härjedalen oftast använder för 
att beteckna vilka det är som har ansvaret över eller alternativt bor med barnet. 
Vårdnadshavare kan däremot vara ord som känns märkligt att använda i direkt 
kommunikation till en person som du vet är barnets förälder. 

Det är svårt att bestämma vilket ord man ska använda sig av när man inte har tillräckligt 
med bakgrundsinformation och vet hur en familj ser ut. Det är inte helt bekymmerfritt 
att använda sig av ordet föräldrar eftersom det ordet förutsätter att barnen har just två 
föräldrar. Då skriver man för en stereotyp där exempelvis alla ensamstående föräldrar 
blir uteslutna. Därför är det bättre att skriva förälder för att även inkludera 
ensamstående föräldrar. Vid behov kan man utöver att skriva förälder exempelvis i en 
inbjudan även lägga till en rad om att ”är ni två föräldrar är båda välkomna att närvara” 
för att inte utesluta någon. 

3.12 Skriv till individer med funktionsnedsättning
När det gäller texter som berör personer med funktionsnedsättning är det viktigt att 
tänka till så att ens språk inte framställer personer som sin funktionsnedsättning.  Det 
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undviker du genom att lyfta fram personerna i texten och skriva exempelvis ”individer 
med funktionsnedsättning” eller ”män med funktionsnedsättning”. 

3.13 Skriv om tillgänglighet i stället för 
handikappanpassning

Ordet handikappanpassning signalerar till omvärlden att anpassningar har skett i 
samhället för att inte utesluta personer med olika funktionsnedsättningar. Ordet avslöjar 
ett synsätt där den med funktionsnedsättning ses som avvikande från normen och pekas 
därmed ut. Ordet tillgänglighet visar att det i stället handlar om att göra en miljö 
tillgänglig och förbättrad för flera; exempelvis för personer som är rullstolsburna, för de 
som kör barnvagn eller för individer som går med kryckor. 

Ordet handikapp ska man undvika att använda eftersom det uppfattas som kränkande 
eller missvisande. Det är Socialstyrelsen som säger att ordet handikapp inte ska 
användas inom hälso- eller sjukvården, men ordet förekommer fortfarande i sammansatt 
form i exempelvis handikapptoalett. 

3.14 Individer är rullstolsburna, inte 
rullstolsbundna

Antingen kan du skriva att en person är rullstolsburen alternativt förklara att personen 
använder rullstol. Du bör inte använda ordet rullstolsbunden eftersom det skapar en bild 
av en person som är bunden till sin rullstol, och att personen alltså är begränsad. 

Inspiration till dokumentet kommer från Kunskapscentrum för Jämlik vård, Västra Götalandsregionen ”Skrivhjälp 

för jämlik text – Syns normer i vårdens dokument?” samt Region Värmlands dokument ”Schyst! – En 

inspirationskälla till jämlik kommunikation”. Definitioner är till stor del tagna från ovan nämnda dokument men 

även från Nationalencyklopedin.


