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MAKTEN OCH HÄRLIGHETEN - I EVIGHET? 

Oavsett vilket kön man bekänner sig till så kan man aldrig välja när man inte vill förhålla sig till kön längre. 
Föreställningarna om kön finns i och omkring oss hela tiden. Det är inget vi kan lämna hemma när vi känner för 
det.  

Jag är normen, en etnisk svensk heteroman som är väletablerad på arbetsmarknaden med familj, ägd bostad och 
husdjur och jag har makt över mitt liv. Samhällets formella och informella institutioner är uppbyggda utifrån mina 
behov och förutsättningar. 

Det är enklare för mig att göra karriär och tjäna pengar. Det är mindre risk att utsättas för våld i en nära relation. 
Jag kommer att drabbas av färre sjukskrivningar. Om jag drabbas kommer min sjukdom med större sannolikhet 
att bedömas på ett sätt som ger mig rätt till sjukpenning. Eller också kommer rehabiliteringsinsatserna igång 
tidigare så jag kommer tillbaka i arbete snabbare.  

Enklare, mindre, färre, större, tidigare än om jag varit kvinna. Normen gör alltså att halva befolkningens makt är 
större, på bekostnad av den andra halvan.  

Den formella politiska makten i Sverige har varit jämställd i snart ett sekel. Här delar män och kvinnor makten 
eftersom en kvinnas röst är lika mycket värd som en mans. Men att ha makt är mycket mer än så. Det kan handla 
om att ha ekonomisk makt och social makt. Om männen fortsätter att tjäna mer pengar än kvinnor så utökas 
naturligtvis männens ekonomiska makt på bekostnad av kvinnans. Om en man utsätter sin kvinnliga partner för 
psykiskt och/eller fysiskt våld så begränsas kvinnans sociala makt i förhållande mannens.  

Många kan påstå att skillnaderna mellan könen inte är så stora i Sverige i jämförelse med många andra länder 
och det kanske är sant i vissa avseenden. Men gör det maktförskjutningen mer legitim? Är det mer rätt att kvinnor 
bara har lite mindre makt än män på grund av sitt kön? Nej strukturen är densamma, oavsett om du bor i Sverige 
eller i Iran och det är strukturen som måste förändras.  

Utmana dig själv: 
I hur stor utsträckning är du norm?  

Normen brukar ur ett samhällsperspektiv betraktas vara:  vit, svensk, heterosexuell, man, medelklass, Cis-
person* och med full funktionsförmåga. Håller du med? Och hur många normpoäng får du i så fall? Hur påverkar 
din grav av normuppfyllande vilket inflytande du har? 

Vad skulle krävas för att din grad av normuppfyllande skulle förändras? Föreställ dig att du skulle ha ett annat 
kön, en annan sexuell läggning eller en annan funktionsförmåga? Vilka situationer skulle bli annorlunda? Skulle 
folk lyssna mer eller mindre på dig och skulle du få lättare eller svårare att få komma på en anställningsintervju?  

*Cis-person: Person vars kön, könsindentitet och könsuttryck genom livet varit och är i överensstämmelse med 
tvåkönsnormen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KOLLEGOR 

 
Affi Kölevik 

”Kvinnliga chefer, kvinnliga präster osv” – Oj, vad jag retar mig på det 
uttrycket! Vad menas? En chef som är kvinna? Eller en chef som är vad 
som enligt normen är kvinnligt? 

Med könsnormen kommer antagandet om att människan beter sig på ett 
sätt som är typiskt för det egna könet; kvinnor kvinnligt och män manligt. 
Normerna skapar snäva förväntningar hur vi ska vara. Den nuvarande 
könsfördelningen är inte jämställd. Kvinnor behandlas sämre för att de är 
kvinnor. Män får tex bättre lön än kvinnor. Den strama könsfördelningen är 
inte för någons bästa. Den tär på våra egenskaper som inte anses ”rätt” 
för vårt kön. 

Att leva efter maskulina och feminina normer är ångestskapande, 
man får känslan att man aldrig är tillräckligt bra. MEN – var och en är bra 
just som man är. Du är vad du vill vara och omgivningen ska respektera 
ditt val. Jag som chef tar mitt ansvar genom att förvänta mig samma goda 
beteende och arbetsinsats av alla – oberoende av kön. 

Hoppas vi hörs/Affi 

 

_____________________________________________________________________ 

 
Dan Holmsten 

Makt är detta tema 

Carl–Johan skriver denna gång om makt mellan man och kvinna och om 
normen i samhället med ett språk som för mig och många andra är makt. 
Dessutom så påstår jag att hans språk hjälper till att bevara ojämlikheten. 
Jag anser att om man verkligen vill få människor att förändra sin 
inställning till denna viktiga fråga så måste man skriva så majoriteten blir 
berörda och förstår och inte bara rycker på axlarna och går vidare i livet. 
Jag ingår i normen till 100 % och jag är övertygad att det påverkar det 
inflytande jag har. 
Om jag till viss del inte tillhörde normen, så är jag övertygad om att färre 
människor skulle lyssna på mig och jag skulle få det svårare att komma på 
anställningsintervju.   

 Ja, det är klart att jag vill vara jämställd på riktigt.                                 
Men du hur går vi från ord till handling? 

På återhörande/Dan Åke   
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