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ATT DET SKA VARA SÅ SVÅRT?!!! - PUBLICERAD 140101 

Lika lön för lika jobb, brukar det heta. Att det ska vara så svårt. Ja, varför är det så svårt? Vad är det som gör att 
när vi tycker att kvinnor och män ska ha samma lön, att vi ändå inte lyckas åstadkomma detta? 

Vision har under flera år arbetat målmedvetet för att komma åt problemet med att i sektorer där flest är kvinnor 
tjänar alla mindre än i sektorer där flest är män. Det drabbar både män och kvinnor. 

Är det för att de kvinnor som jobbar i de mindre lönsamma sektorerna och de män som också jobbar där inte är 
tillräckligt intresserade av högre lön eller är det för att arbetsgivaren inte vill ge dem den? 

Jag tror att en starkt bidragande orsak till att det är så svårt är att vi har så svårt att bortse ifrån kön. Vi kan liksom 
inte förhålla oss till människor utan att tänka kön. Detta gör att det inte spelar någon roll att vi tycker att kvinnor 
och män ska ha lika höga löner, så länge som vi hela tiden omger oss med bilder av att kvinnor är på ett visst sätt 
och män på ett annat. Själva uppfattningen att vi är olika kön med olika egenskaper och kunskaper blir ett hinder 
för oss för att vi ska kunna skapa lika löner och jämställda förutsättningar i våra liv. 

Men hur bortser man från kön? Det går ju inte. Att fråga en person vi möter första gången vilket kön den har är ju 
en ren förolämpning. 

Ja, och det är nog där vi måste börja. Det är nog svårt att fixa jämställda löner och delat föräldraansvar så länge 
som vi tänker att det är en förolämpning att vara en man som ägnar sig åt sådant som är kvinnligt och att vara en 
kvinna som ägnar sig åt sådant som uppfattas som kvinnligt. Och där måste vi nog börja med oss själva. Att börja 
tänka på oss själva som människor istället för kön. 

Är du stark nog att våga förolämpa dig själv? I så fall är detta bloggen för dig. Vågar du försöka bli jämställd på 
riktigt? Detta är inte läpparnas bekännelse. Nu snackar vi om dig. 

Utmana dig själv: 

• På vilket sätt visar du att du är ett visst kön? Vad har du för kläder? Hur pratar du? Prova att ändra på en liten 
grej. Om du är kvinna kan du t ex testa att ha skjortan innanför byxorna. Om du är man kan du grabba 
vattenkannan på jobbet och vattna blommorna. Hur känns det? Fundera på varför det känns på det ena eller 
andra sättet.  

Lycka till! 

/ Åsa 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KOLLEGOR 

 
Affi Kölevik 

Jag önskar vi hade ett arbetsliv där alla kunde vara sig själva och bli 
värderade och uppskattade precis för den man är. Men så är det inte. Män 
värderas högre. Och det gör mig så arg så jag spricker. Men det löser ju 
inget :) Nä, istället försöker jag göra något i de sammanhang jag befinner 
mig. Ett exempel är att jag noterar hur män respektive kvinnor får - eller 
framför allt tar - talartid i olka sammanhang. Är det snefördelat talar jag om 
det och gör något åt det. 

Hoppas vi hörs/Affi 

_____________________________________________________________________ 

 
Dan Holmsten 

Den här bloggen kan nog bli något.  

Åsa frågar: Är du stark nog att våga förolämpa dig själv? och Vågar du 
försöka bli jämställd på riktigt? 

Självklart säger jag, det är klart att jag vill vara jämställd på riktigt. Men du, 
bara om jag själv inte får det sämre. 

Hur ska det då gå till? 

Ja inte genom att jag vattnar blommor på jobbet och mina kvinnliga 
kollegor har skjortan innanför byxorna. Utan jag tror, att jag måste bli 
medveten om hur andra uppfattar mitt prat och mina handlingar i denna 
fråga. Det är inte förrän vi vågar vara ärliga mot varandra som något kan 
hända. 

På återhörande/Dan 
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