
Halvtid - hur har det gått? 

 
Projektet med jämställdhetsbloggen GEN(I)US@WORK har nu kommit halvvägs. 
Vi vill den här månaden släppa in dig som läsare på ett mer aktiv sätt. Hur har du 
och din vardag påverkats? Vi är nyfikna! Först ut är vår verksamhetschef Affi 
Kölevik som berättar hur hon tänkt. Du får gärna dela med dig av dina funderingar 
och exempel genom att mejla oss på linkoping@vision.se  
___________________________________________________________________ 

-"Vill du anta ett nyårslöfte? Vill du bli mera jämställd?" Oj så lätt det var att svara 
JA på den frågan. För mig är ett jämställt samhälle bara så viktigt. Jajamen. Som 
chef på en arbetsplats har jag stora möjligheter att skapa en miljö där jag 
förväntar mig samma ansvar från alla föräldrar som jobbar här - att de tar ansvar 
hemma alltså. Jag säger till och med till föräldrar med små barn att planera in 
mindre verksamhet, för de vet ju att det blir vab-dagar. Så - som chef kan jag 
påverka, och jag gör det. Och jag är med och skapar jämställdhet utifrån att barn 
till föräldrar här får tillgång till båda sina föräldrar. Check på den. Men - nu skulle 
ju det här nyårslöftet handla om mig själv också, och hur jag kan bli mera 
jämställd. Visst är det viktigt att skapa förutsättningar för en jämställd arbetsplats. 
Men vad har jag lärt mig dessa månader? Har jag gjort någon ändring? För det är 
ju så lätt att prata på det generella planet, allmänt om hur samhället ska vara. Och 
- här ska ni få höra, jag skäms att säga det - men jag har inte ändrat på någonting 
sedan årsskiftet. Pinsamt är ju bara förnamnet... Men så är det. Men har jag inte 
lärt mig något? Jo, på det planet kan jag faktiskt säga JA. Och förra veckans 
händelse, då en god tanke från oss här på bloggen, blev uppfattad så att vi gjorde 
många upprörda istället för att starta jämställdhetsdiskussioner, det har lärt mig 
väldigt mycket. Det är alltid lätt att vara efterklok. Speciellt när man gör människor 
arga och undrande istället för det som vi hade tänkt, att starta en bra debatt i en 
viktig fråga. Som ansvarig chef har jag funderat väldigt mycket hur jag skulle gjort 
annorlunda. Jag har bett om ursäkt, och vill passa på att göra det igen. Vi menade 
verkligen inte att håna. Vi ville starta jämställdhetsdiskussioner. Varför är det 
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skillnader när det kommer till jämställdhet fortfarande, år 2014? Och den 
diskussionen ska vi fortsätta. Och jag ska fortsätta att tänka på vad jag gör och vad 
jag kan göra annorlunda för ett bidra till ett jämställt samhälle. Hur är det med 
dig? Häng på!   

Hälsningar Affi Kölevik 
___________________________________________________________________ 

Mitt nyårslöfte har framför allt inneburit att jag reflekterat mer över hur jag och 
andra pratar om kön och genus, manligt och kvinnligt och vilka värderingar som 
läggs i begreppen. Som man inom en kvinnodominerad bransch (socialtjänsten) är 
det alltid intressant vilka förväntningar som finns hos oss alla om hur föräldrar ska 
vara beroende på om det gäller en mamma eller pappa. Exempelvis leder ju 
fördomen att män är mer praktiska än kvinnor till att de sistnämnda förväntas 
vara mer omvårdande, och tvärtom. När en tränare i ishockeyn efter att hens lag 
förlorat en viktig match säger att spelarna betett sig "som ett gäng småtjejer" är 
det ett uttryck för underförstådda förväntningar på att (vuxna) män alltid gör sitt 
yttersta oavsett omständigheterna medan (yngre) kvinnor inte gör det. 

En motreaktion mot feminism och jämställdhet är enligt min erfarenhet ofta att 
ställa upp andra orättvisor i jämförelse, t ex hur vi kan bry oss om hur kvinnor i 
Sverige har det när barn i Afrika svälter eller när personer inom vårt eget land 
diskrimineras utifrån luddiga begrepp om etnicitet. Det är såklart ingen konstig 
reflektion, men efter att ha fokuserat på ämnet under våren är det min uppfattning 
att det inte går att särskilja och rangordna orättvisor på ett sådant sätt utan att det 
snarare hänger ihop. Fördomar om att personer från ett visst land, av ett visst kön 
och med en viss sexualitet bara har ett förutbestämt sätt att bete sig på begränsar 
oss alla och leder till dagens sneda maktfördelning (läs: patriarkatet). 

Gustav Södling - Mjölbyavdelningen 
___________________________________________________________________ 

Halvtid? Vaddå halvtid? Om jag ens avger nyhetslöften brukar jag avge dem i 
tysthet och så sakta bara låta dem glida in i det nya året och sakta försvinna. Men 
nu hade jag visst lovar dyrt och heligt på det mest offentliga jag kan komma på... 
Jodusåatt... Facebook minsann. På internet kan ingen se dig!? "Titta vad duktig och 
jämställd jag är på jobbet" ropar jag ut på Facebook & går sedan i smyg in på 
chefens rum och häller vatten på den halvdöda växten därinne när ingen ser... 
Intalar mig samtidigt att jag inte gör det för att jag kvinna utan av medkänsla för 



den halvdöda växten och för att jag helt enkelt inte orkar se eländet... Eller? Var 
tanken rätt men handlingen fel? 

Jag har försökt se mig omkring på jobbet efter vissa "typiska" manliga eller 
"kvinnliga" beteenden eller mönster. Viss finns de men det är inget jag kan behöva 
räkna upp såhär på en liten avstämning, men en sak upplevde jag som lite märklig 
för en tid sedan och då vågade jag faktiskt säga ifrån. 

Jag sitter och äter lunch med kollega A (en man) och kollega B (en kvinna). Vi 
samtalar och när kollega A är klar reser han sig för att återgå till arbetet. Samtidigt 
kommer kollega C (en man) till matsalen. Kommentaren från kollega A till kollega 
C blev direkt; - Vad bra att du kom för nu ska jag gå så kan du ta hand om 
damerna!.... Min direkta replik blev att vi minsann kunde ta vara på oss själva. Det 
kändes lite lustigt att säga ifrån och vi skrattade lite åt kommentaren allihopa. Men 
jag kan ändå inte låta bli att tänka på om det hade varit annorlunda... Hade kollega 
A sagt detsamma om det hade suttit en man och en kvinna kvar? Eller två män? 
Eller om det hade kommit in en kvinna i rummet? Handlar detta om jämställdhet 
och invanda mönster eller ett sätt att vara? 

Men är det inte det som det handlar om med att vara mer jämställd? Att öppna upp 
tanken & funderar på om du gör en viss sak på rutin för att det förväntas av dig 
eller för att du vill? Har det med arv, miljö och uppväxt att göra och beter vi oss på 
olika sätt i arbetslivet och utanför? Har det någon betydelse om man har dam och 
herrtoaletter på jobbet? Måste man ha det? Eller ska vi ha sådana där unisex-
toaletter med gemenast tvätt utrymme som de hade i Ally Mc Beal (den gamla tv-
serien för er som inte minns den) där de mest kreativa mötena skedde när man 
hängde över handfaten efter sitt toabesök. 

Hur har det gått i halvtid egentligen? Jo, jag tänker och jag kan ifrågasätta mina 
egna mönster & säga ifrån när det känns olustigt. Och jag är definitivt inte mer 
kvinna än att jag törs gå på herrtoaletten. Och vet ni vad... De är likadana som 
damernas J Och känner jag för att slänga på en skvätt vatten på en halvhängig växt 
så gör jag det. 

Li Ohlson - Tranåsavdelningen 
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