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En vanlig morgon
En vanlig morgon mitt i veckan i inrikes-
terminalen på Arlanda flygplats befinner sig 
en hel del människor. Bland resenärerna syns 
något fler män än kvinnor. Alla är ljushyade 
och någorlunda rörliga. Ingen rullstol eller  
exempelvis vit käpp (s.k. ”blindkäpp”) syns 
till. Många är klädda i någon form av kavaj 
eller kostym. Bakom incheckningsdiskarna 
syns betydligt fler kvinnor än män – alla  
ljushyade. I säkerhetskontrollen arbetar  
personer av olika kön och hudfärg. Utanför 
terminalen finns taxibilar. I dessa sitter nästan 
uteslutande chaufförer av manligt kön. De 
flesta har rötter utanför ett västland. Ut ur 
taxibilarna kommer ljushyade människor, 
ofta män. På reklam inne i terminalen syns 
ljushyade leende heteropar. Annat går inte 
att se som resenär, men en hel del kan antas.  
Troligtvis är det mest män av olika hud-
färg som har hand om bagagehanteringen.  
Troligtvis är de flesta cheferna på flygplatsen 
män med ljus hudfärg och hög funktion-
alitet. Hur det ser ut med arbetsskador,  
löner eller sexuella trakasserier kan vi resenärer 
inte heller se, men anta. Kvinnor har vanligtvis 
lägre löner än män och eftersom många  
kvinnor är eller har varit utsatta för sexuella 
trakasserier kan det tänkas förekomma även 
på Arlanda. 

Välkomnas och uteslutas
Sammansättningen av människor och deras 
villkor denna morgon på Arlanda flygplats, 
kan ses som en slump. Men troligtvis ser 
det någorlunda likadant ut varje morgon. 
Många platser, arbetsplatser, avdelningar,  
organisationer och sammanslutningar består 
av människor som liknar varandra mycket – 
både till det yttre och vad gäller bakgrund. 
Särskilt gäller det platser och grupper med 
hög status. Där välkomnas en del medan 
andra utesluts. De uteslutna får söka sig till 
platser med lägre status. Forskning visar  

därutöver att alla de som sedan faktiskt  
befinner sig på samma plats ändå inte har  
likvärdiga villkor. På en arbetsplats, på gatan, i 
hemmet, i skolan och i krogkön kan människor 
systematiskt behandlas olika utifrån den  
eller de grupper de anses tillhöra. Hela tiden  
skapar vi ojämlika villkor mellan människor. 
Vi borde alla ha samma rättigheter och  
möjligheter, men vi har inte det. Alla får helt 
enkelt inte spela med samma regler. Reglerna 
kan till synes vara samma, men en del fälls 
hela tiden av krokben medan andra får en  
utsträckt hand till stöd och hjälp. Huruvida 
man fälls eller får en hjälpande hand beror  
oftast på bakgrund och vilka grupper man anses 
tillhöra. Uppfattas du vara en vit, västerländsk, 
heterosexuell man som anses ha hög fysisk 
och psykisk funktionsförmåga får du fler ut-
sträckta händer, fler chanser,än om du upp-
fattas vara en mörkhyad, funktionshindrad, 
invandrad kvinna eller transperson. 

Dessa ojämlika villkor är grundligt  
bevisade många gånger om genom forskning.  
I det här materialet, skapat utanför universitets- 
världen, vill vi istället tydligt begripliggöra 
hur ojämlikhet skapas i Sverige. Vi vill visa hur 
maktordningar samverkar och kan förstås i 
relation till normer, kategorier och fördelning 
av resurser. Vi tar på detta sätt avstamp i  
intersektionella analyser av makt. Analyserna 
kopplar vi ofta till ojämställdhet (de ojämlika 
villkor som råder mellan kvinnor och män) 
och olika kvinnors villkor. Vi vill på detta 
sätt visa hur olika maktordningar är inflätade 
i varandra med tydliga konsekvenser i  
människors liv. 

Ett intersektionellt perspektiv på 
makt kopplat till kön
Världen är ojämställd, det vill säga ojäm-
lik mellan kvinnor och män. Vi kan även se 
att olika livsvillkor inom gruppen kvinnor  
innebär att kvinnor i olika sammanhang har 
olika mycket resurser och utrymme. Den sto-
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ra olikheten i kvinnors levnadsvillkor kan inte 
alltid förklaras med ”varierande erfarenheter”. 
Det kvinnor exempelvis delar i många  
sammanhang är att de måste prestera bättre 
än män för att uppfattas som lika bra. Men de  
behöver inte göra det i relation till alla män. 
En kontorsanställd kvinna kan ha en bättre 
position på arbetsplatsen än den manlige 
städaren. Hon kan även diskriminera andra 
kvinnor genom att inte ge kvinnor med  
utländsk bakgrund eller funktions- 
nedsättningar en chans till anställning.  
Kanske bidrar hennes homofobi till en  
dålig arbetsmiljö för de kvinnor som inte 
är heterosexuella. Samtidigt kanske den här 
kvinnan har en dålig position inom sin fa-
milj. Om hon blir allvarligt sjuk kanske hon  
tappar sin position på arbetsmarknaden. Är 
hon dock vit, svensk, heterosexuell och med 
hög funktionsförmåga kommer hon dock i de 
allra flesta sammanhang ha en bättre position 
än de som inte anses tillhöra dessa kategorier. 

Samtidigt som vi har olika mycket makt 
beroende på bakgrund, och vilka grupper vi 
anses tillhöra, har vi olika mycket makt i olika 
sammanhang.

För dig som vill förändra
Kanske kämpar du för jämställdhet och tycker 
att det är svårt nog att få folk att förstå hur  
gruppen kvinnor och män behandlas olika. 
Med det intersektionella perspektiv vi här vill 
lyfta blir bilden mer komplex. Vi kan då se  ojäm-
likhet mellan kvinnor och hur ojämställdhet 
drabbar kvinnor på olika sätt. Med hjälp av in-
tersektionella analyser kan vi se att det behövs 
olika åtgärder för att skapa jämställdhet för alla. 
I värsta fall kan annars arbete för jämställdhet 
få konsekvensen att det gynnar vissa kvinnor 
på bekostnad av andra. Vi kan använda inter-
sektionella analyser för att fördjupa ett jäm-
ställdhetsarbete som förbättrar situationen 
för alla kvinnor. 

Det här materialet är gjort för dig som 
är intresserad av jämställdhetsfrågor, som vill 

lära dig något nytt och förändra. Vi kan alla 
vara med och göra skillnad. 

Vi som står bakom det här materialet  
har saknat en mer kortfattad skrift om inter-
sektionalitet som är gjord utanför universitetens 
värld och språk. När vi nu själva tog saken 
i egna händer passade vi på att även göra en 
handbok kopplad till diskrimineringslagen. 
All fakta och de perspektiv vi för fram i det 
här materialet är hämtade från den forskning 
och de rapporter vi hänvisar till i slutet. Vi har 
inga fotnoter eller referenser i texten för att 
göra den mer läsvänlig. 

Sandra Dahlén, Sofia Karlsson 
och Charlotte Signahl 
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VI OCH DOM
En intersektionell analys av ojämställdhet ser 
att ingen ”bara” är kvinna eller man. Någon kan 
känna sig som både och. Någon annan är till  
exempel en vit, svensk medelklassman från stor-
staden med heterosexuell läggning. Däremot 
tänker vita svenskar sällan i dessa banor efter-
som de själva tillhör normen. En kvinna med 
migrationsbakgrund ses däremot ofta inte 
bara som kvinna, utan just som ”invandrar-
kvinna”. Detta blir hon påmind om när hon 
slår upp tidningen och läser om vilka grupper 
i samhället som ses som problem. Likväl blir 
hon påmind om att hon är ”invandrarkvinna” 
när hon vill engagera sig politiskt och blir hän-
visad till ”invandrarföreningar” eller förväntas 
vara kunnig i mångfaldsfrågor. Hon blir även 
påmind om sin position när hon ständigt får 
frågan om hon blir kontrollerad av sin man, när 
hon förväntas vara heterosexuell, intresserad av 
matlagning eller får glåpord på stan. Hon blir 
på dessa sätt ständigt påmind om att hon är 
”avvikaren”, ”den andra”, som definieras av 
normen. Precis på samma sätt visar forskning 
att vissa män med mörkt hår anses vara mer 
traditionella, våldsamma och kriminella än de 
som uppfattas som vita, etniskt svenska män. 
”Svenskar” antas vara upplysta, moderna och 
jämställda. Med denna syn buntas ”dom” ihop 
till en grupp som inte är som ”vi”. 

Invandrare och svensk
Uttrycket ”invandrare” används idag om  
väldigt många personer – både om de som 
har migrerat till Sverige och de som är födda 
här. Kategorierna ”invandrare” och ”svensk” 
är alltså inte baserade på medborgarskap  
eller faktiska migrationserfarenheter, även 
om det låter så. De handlar till största del om 
hudfärg, hårfärg, antaganden om migrations- 
bakgrund och politisk geografi. En ung vithyad 
kille från Australiens landsbygd som flyttat 
till Sverige skulle kanske inte refereras till som 

”invandrare”. Det är inte honom folk menar 
när de använder det uttrycket. Australien-
saren skulle kunna ha en väldigt annorlunda 
bakgrund, värderingar och kultur jämfört 
med en vit, svensk, medelålders, välutbildad 
storstadskvinna. Hon skulle däremot kunna 
ha mycket gemensamt med en högutbildad 
kvinna som migrerat från Teheran. Ändå är 
det just kvinnan från Teheran som ofta antas 
ha en massa ”annorlunda” egenskaper.

Ojämlikhet uppstår således inte för att en 
person invandrat till Sverige, utan på grund av 
majoritetssamhällets syn på den personen och 
hur den i och med detta anses tillhöra ”dom”.

Sverige och kolonialiseringen
Grunden till indelningen av människor i  
kategorierna ”invandrare” och ”svenskar” skapades 
i Europa under kolonialiseringen av stora delar 
av världen. Sverige var delaktig i detta genom 
att ha kolonier i Amerika och Afrika samt att 
handla med slavar under 1600-talet. Förutom  
faktiska ockupationer handlade koloniali- 
seringen mycket om ideologi - om att européerna, 
med ljus hy, var bättre, smartare och modernare än 
de med brun hy och svart hår. En tydlig världs-
bild skapades av ”vi”, de ljusa, och ”dom”, de  
mörka. De flesta av västerlandets erkända  
filosofer och vetenskapsmän från upplysnings- 
tiden och framåt, exempelvis Carl von Linné, 
visade en tro på bland annat ras- och köns-
hierarkiska system. Vetenskaplig rasism  
ägnade sig åt att undersöka biologiska  
skillnader mellan olika folkslag  – exempel- 
vis mellan vita nordbor och svarta afrikaner 
eller mellanmajoritetssvenskar, samer och 
romer. Man försökte även hitta så många 
biologiska skillnader som möjligt mellan 
män och kvinnor samt den typiska 
biologin för ”arbetare”. All denna 
rasbiologiska forskning kom fram till att  
biologi leder till olika egenskaper. Vita, rika 
män hade alltid bäst egenskaper. Sverige kom 
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att bli ledande i denna idéproduktion och 
riksdagen fattade beslut om att som första 
land i världen öppna ett rasbiologiskt institut i  
Uppsala 1922. En av flera allvarliga  
konsekvenser av rasbiologin var alla de  
steriliseringar som genomfördes på fattiga,  
personer med funktionsnedsättning, romer, 
resande och andra fram till 1970-talet. 

Under 1960- och 70-talen svängde Sverige 
kraftigt i frågor om rasbiologi och kolonialism. 
Sverige som land började stödja antikoloniala 
rörelser och kritisera rassegregationen i USA. 
Det växte nu fram en självbild av att Sverige 
aldrig haft ett kolonialt förflutet samt att  
rasismen hade avskaffats.

 

Då och nu
Den biologiska indelningen av raser har  
forskare sedan länge slutat använda och nu 
pratas det inte så ofta öppet om det. Rasismen 
som idag dominerar i västvärlden består istället 
 av en kombination av biologiska, religiösa och 
kulturella argument. Man menar exempelvis 
 att det finns stora kulturella skillnader mellan 
”invandrare” och ”svenskar” och att 
”invandrare” är sämre på olika sätt. Idag lyfts 
ofta just muslimer som en särskild grupp 
med egenskaper som avviker från det som 
definieras som ”svenskt”. Enligt exempelvis 
en läromedelsgranskning beskrivs islam och 
muslimer nästan uteslutande i samband 
med militant islam. På olika sätt produceras  
rasistiska föreställningar, ofta helt omedvetet. 
Det kan ske genom att vissa berättelser, till  
exempel slavars uppror och högkulturer på 
den afrikanska kontinenten innan koloniali-
seringen, nästan aldrig lyfts i undervisnings-
situationer. Forskning har även tittat på  
diskriminerande processer i nyhetsmedier. 
Där beskrivs händelser som pekar ut ”den  
andre”, ”invandraren”, som problematisk – 
som en belastning, som kriminell, bidrags-
beroende och en person som begår så kallade 

hedersmord. Synen på kön är således inflätat i 
synen på ”kultur”. Vit svenskhet är norm och 
vita, svenska killar ses därför som individer 
medan ”dom andra” antas tillhöra en grupp 
med speciella egenskaper och som har en 
särskild kvinnosyn. Våld mot kvinnor i vita, 
etniskt svenska familjer ses vanligtvis inte som 
kulturellt betingat eller med andra ord som 
ett problem kopplat till ”svensk” manlighet. 
Istället beskrivs våldet som ett individuellt 
problem kopplat till exempelvis alkohol, en 
problematisk barndom, ekonomi eller 
relationsbekymmer. 

 

Kategorisering 
Intersektionella analyser visar ofta på 

hur kategorier är skapade. Kategorier kan 
enkelt beskrivas som grupper där vi placeras 
utifrån vad vi anses ha för egenskaper. Vad 

Stereotypisering
När en man är dålig på att vara chef ses 
just han som individ som dålig. Om en 
kvinna klarar chefskap dåligt kopplas det 
däremot ofta till gruppen kvinnor, det vill 
säga att hon är dålig chef just för att hon 
är kvinna. Om en heterosexuell man är 
intresserad av inredning ses det som en 
individuell egenskap – inte något som är 
kopplat till hans sexuella läggning. Så  
brukar det inte vara för en homosexuell 
 man. De med mer makt pekar ofta ut 
grupper med hjälp av stereotyper. En 
stereotyp innebär ett förenklat sätt att 
beskriva grupper av människor där 
individerna anses likna varandra och 
vara utbytbara. Stereotyper är utbredda 
bland allmänheten och faller ofta tillbaka 
på en historisk tradition. Medan de som 
använder stereotyper ser sig själva som 
individer, blir de som utsätts för stereo-
typer sedda som just stereotyper och 
typiska för den gruppen de tillhör.

som över huvud taget ska ses som kategorier,  
uppdelningar eller grupper är skapade i 
en viss samhällskontext och skiljer sig där-
för åt kulturellt och historiskt. Den första  
kategoriseringen sker när vi föds - blev det 
en flicka eller pojke?  Att vi alla kategoriseras 
in i grupperna kvinnor och män, hetero- och  
homosexuella, har historiska rötter framförallt 
från 1800-talet. Istället för två kön skulle 
vi kunna se på människor utifrån en fysisk  
skala där vi alla har olika könsorgan, gener och  
utseenden. En del personer som har ägg-
stockar, breda axlar och mycket behåring ses 
ofta idag som ”fel kvinnor”, men de skulle helt 
enkelt istället kunna ses som personer – utan 
att definieras som rätt eller fel kön. På samma 
sätt har många andra samhällen inte tyckt att 
uppdelningen av hetero- och homosexuella är 
en relevant kategorisering av människor. Vem 
som anses vara en funktionsnedsatt person  
eller inte är såklart inte heller givet. Det 
som ses som en funktionsnedsättning i en  
kultur kan ses som en förmåga i en annan. Vi 
skulle kunna se det som att vi alla rör oss på en 
skala med olika funktionsskillnader. 

Kategorier är föränderliga
I många länder är ”gift” eller ”ogift” viktiga  
kategoriseringar. Utifrån dessa ses man som 
helt olika personer och ges helt olika status och 
villkor. På flera håll är geografi en viktig upp-
delning som leder till diskriminering. Personer 
från en viss region inom ett land kan ses som 
”dom” som är dumma och lata. I Sverige har 
exempelvis ”norrlänningar” i storstäderna setts 
som annorlunda och problematiska. Vilka som 
ses som ”vi” och ”dom” är således föränderligt 
och är därmed möjligt att förändra. 

Eftersom kategoriseringar sker, skapas  
reella konsekvenser i människors liv. Vi måste 
i ett förändringsarbete ta avstamp i kategori- 
seringarna. Då kan de bli möjliga att upplösa när 
de spelat ut sin roll. Vi når alltså inte förändring 
genom att låtsas att kategoriseringar inte finns. 

Vi har mest makt
Det är inte fel att gruppera sig själv och andra. 
Det problematiska är vad som anses vara  
grupper, hur vi fyller dessa grupper med inne-
börd och vilken statusskillnad som därmed 
uppstår mellan grupperna. Motsatspar skapas 
såsom man/kvinna, svensk/invandrare, hetero- 
sexuell/homosexuell, ung/gammal. Dessa 
motsatspar får konsekvenser för hur samhället 
organiseras och vilka möjligheter enskilda  
individer får. Det som utesluter, osynliggör 
och trycker ner stora grupper av människor är 
idén om olikhet – att ”vi” är normala och ”dom” 
är helt annorlunda och fel. En samhällelig 
besatthet vid kategoriserande handlar alltså om 
hierarkier, annars skulle inte uppdelningarna 
uppfattas som så viktiga. 

NORMER
Ett exempel: en grupp kvinnor som tillsammans 
arbetar för jämställdhet ska bestämma hur 
de vill prioritera sin kamp för kvinnors  
rättigheter. En del lägger fram förslaget att göra 
en kampanj om kvinnors sämre möjligheter att 
klättra i hierarkin – att bli chefer för börsnoterade 
företag eller professorer på universitet. 
Några andra i gruppen vill göra en kampanj 
om hur rasism drabbar kvinnor, för att lyfta  
problemet med att många kvinnor inte ens 
släpps in i tjänstemannayrken. Kvinnorna med 
det första förslaget hävdar då att det andra  
förslaget inte handlar om jämställdhet och  
anklagar därför de med det andra förslaget 
för att inte sälla sig till jämställdhetskampen.  
Anklagelsen utgår ifrån att det första förslaget 
 handlar om könsdiskriminering, medan 
det andra handlar om, i sammanhanget,  
irrelevanta kategoriseringar - och ”man kan ju 
inte kämpa för allt”.  I en sådan situation kan 
vi se hur olika erfarenheter och positioner i 
samhället kan ge olika verklighetssyn, analyser 
 och prioriteringar. Det blir även tydligt 
att det finns dominerande normer, osynliga  
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regler, för vilka kvinnors rättigheter som räknas 
 och vad kamp för jämställdhet innebär. Detta 
innebär att kvinnors erfarenheter av förtryck 
många gånger ses ur ett snävt perspektiv, det 
vill säga ur ett vitt, heterosexuellt medelklass-
perspektiv. Kategoriseringar och normer vävs 
på detta sätt samman.

Vad är normer?
Intersektionella perspektiv lyfter vikten av att 
granska normer för att se hur de är inflätade 
i varandra och skapar kategoriseringar och 
ojämlika villkor. Normer är oftast osynliga, 
underförstådda och allmänt delade regler för 
hur vi ska vara, se ut, göra och förhålla oss till 
varandra. Många normer är bra och skulle 
vara omöjliga att klara sig utan. De reglerar 
vardagen så att vi människor kan vara med 
varandra utan att varje sekund behöva göra 
upp om regler. Vi behöver exempelvis inte  
bestämma hur nära vi ska stå varandra varje 
gång vi möts. Men många normer lägger grund 
för diskriminering genom att de talar om 
vad och vem som räknas, är okej och normal 
eller konstig och icke önskvärd. Normer talar 
om för oss vilka kategorier som är viktiga 
och de anger vad som anses vara typiska  
utseenden, egenskaper och beteenden utifrån 
exempelvis kön, etnicitet, funktionsförmåga 
eller ålder. Normer för olika kategoriseringar 
är ofta inflätade i varandra. Kön är exempelvis 
inflätat i sexualitet då en kvinna förväntas ha 
”rätt” sexualitet, det vill säga vara heterosexuell. 
Det kan även vara så att en kvinna uppfattas 
som heterosexuell ju äldre hon är eller ju  
mörkare hudfärg hon har. Kanske ses hon 
inte som sexuell alls om hon har en synlig  
funktionsnedsättning. 

Normer förändras
Det finns dominerande samhällsnormer, men 
det finns även normer som är mer beroende av 

plats och sammanhang. Vad som anses artigt 
eller inte, eller hur man klär sig korrekt, kan 
vara sådant som skiljer sig. Normer förändras 
ständigt. För drygt 200 år sedan var det norm att 
överklassens män skulle sminka sig och gå i skor 
med klack. Det var inte allt för länge sedan som 
det i Sverige fanns dominerande normer som 
sade att barn behövde fysiska bestraffningar, 
 att gravida kvinnor skulle vara gifta, att personer 
med olika funktionsnedsättningar skulle 
vara inspärrade och att vänsterhänthet var ett  
allvarligt fel som behövde korrigeras. Ingen av 
dessa normer är dominerande i Sverige idag, 
men trots att normer är så föränderliga ses  
de ofta som oföränderliga – som eviga och  
naturbundna.

De neutrala
Det som är norm ses som allmänt. De personer 
som uppfyller många normer ses som neutrala 
– de har inget särskilt kön, särskild etnicitet, 
hudfärg eller sexualitet. Normen i vårt samhälle 
 är en gående, seende och hörande människa. 
Normer byggs in i samhället, exempelvis i  
infrastrukturen, vilket påverkar vem som kan 
ta sig in i butiker, vem som kan köra bilar  
eller ta till sig information. Det står inte i några 
regleringar för samhällsbygge att det ska göras 
så att det passar bäst för gående, hörande och 
seende människor. Normen uttalas inte. Det 
märks även i ord som används. ”Bög”, ”hora” 

”Folk reflekterar inte över att de tänker på 
hudfärg, framför allt tror jag inte att vita 
svenskar tänker på att de själva har en 
hudfärg. Man kan fortfarande säga: ”Ska 
vi ha en svart med?” men inte ”Ska vi ha 
en vit med?” 

”Hudfärg avgör vem som får rollen”  
SvD den 14 februari 2011

och ”cp” används som skällsord till skillnad 
från de ord som beskriver heterosexuella, den 
som köper sex och den som har full funktions-
förmåga. I det senare fallet saknas skällsord  
eftersom de inte anses behöva uttalas. På samma 
 sätt finns ordet ”trans” (transperson, trans-
vestit osv.) för att beteckna det avvikande.  
Men hur många känner till begreppet för det 
motsatta – cis-person – det vill säga en person 
vars biologiska, sociala och juridiska kön upp-
fattas som ett och samma, både av personen 
i fråga och av andra. En cis-person ses som 
normal – exempelvis en kille som ser ut som 
en kille och som känner sig som kille eller en 
tjej som ser ut som en tjej och känner sig som 
tjej. Cis-personer har således inte ett könsöver-
skridande uttryck eller identitet. Det kan vara 
viktigt att få sätta ord på det normala så att 
det kan lyftas och granskas. På så sätt blir det 
normala lika märkligt som det avvikande och 
statusskillnader börjar suddas ut.

Normer är det som gång på gång visas upp 
utan att omnämnas. Exempelvis skildrar de 
allra flesta böcker och kärleksfilmer hetero-
sexualitet. Detta påannonseras dock inte, utan 
beskrivs neutralt som ”berättelser om kärlek”. 
Historieundervisningen i skolan kan nästan 
uteslutande handla om mäns gärningar utan att 
den beskrivs som undervisning i manshistoria. 
 De normalas berättelser kallas för historia 
och ses som allmängiltiga. ”De andra” som 
får representera det avvikande får andra epitet  
såsom kvinnohistoria och särskilda homo-
frågor. De som tillhör normen är fotografer,  
skådespelare och författare medan ” de andra” är 
homofotografer, skådespelerskor och invandrar- 
författare. 

Att osynliggöra och utesluta
En följd av att normer och normpersoner är 
de som mest får synas är självklart att andra 
tystas och osynliggörs. I inbjudningar till  
universitetsfester förväntas gäster enbart  
komma tillsammans med eller placeras med per-

soner av ”motsatt kön”. I skolans undervisning 
utesluts exempelvis kvinnor i litteraturen, 
romers historia och den roll som personer 
med funktionsnedsättningar har i samhället. 
Om de som avviker från normen omnämns 
i studiemedel görs det ofta i problematiska 
sammanhang. Personer med funktionsned-
sättning omnämns exempelvis ofta i samband 
med sjukdom och fosterdiagnostik. Som en 
förlängning av detta osynliggörande utesluts 
ofta personer ur vissa sammanhang medan  
andra ofta får vara med. I forskning kopplat till 
universitetsmiljöer nämns återkommande hur 
”avvikande personer”, som är välmeriterade 
 forskare, aldrig tillfrågas när det gäller hand-
ledning av doktorander, sakkunniguppdrag, 
att opponera på en avhandling eller att sitta i 
en betygsnämnd. 

Ett osynliggörande är en form av bestraffning, 
även om det inte alltid är medvetet. Personer 
som bryter mot normer bestraffas, medvetet 
eller omedvetet, av samhället. Bestraffningar 

Heteronormativitet
I vårt samhälle finns en uppsättning 
oskrivna regler om kön, kärlek och  
sexualitet som tillsammans kan beskrivas 
som heteronormativitet. Det är normer 
som säger att människor föds antingen 
som kvinnor eller män, och att deras sätt 
att uttrycka sig och identifiera sig, ska 
stämma överens med deras juridiska kön. 
Dessa kvinnor och män förväntas enligt 
normerna också vara heterosexuella och 
leva i fruktsam tvåsamhet med varandra. 
Heteronormativitet påverkar alla, oavsett 
kön och sexualitet. Den är en av samhäl-
lets starkaste normer och innebär att alla 
människor begränsas och hindras att 
utforska och upptäcka olika delar av sig 
själva. Heteronormer skänker inte bara 
nackdelar till dem som bryter mot dem, 
utan även fördelar till de som verkar passa 
in i eller passera enligt dem.

         Text från www.rfslungdom.se
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kan handla om allt från ”prat bakom ryggen”, 
till att man inte får det jobb man söker eller 
utsätts för trakasserier och våld. En kvinna 
kan utsättas för sexuella trakasserier enbart 
för att hon är kvinna, men det kan även upp-
stå just för att hon brutit normer för makt  
genom att välja chefskap, för att hon bär slöja 
och är homosexuell. En man som bryter mot 
normer genom att uppfattas som feminin kan 
skapa sådan upprördhet att det i vissa fall till 
och med kan leda till våld. Han har inte bara 
brutit utseendemässiga gränser för kön, utan 
även gränser för status – han har ”sjunkit” till 
kvinnonivå. 

Normer reglerar på så sätt mycket av  
makten över människors liv – huruvida de blir 
insläppta i olika sammanhang, blir behandlade 
som individer och ses som viktiga personer i 
samhället eller inte.

OJÄMLIKHET IN PÅ HUDEN 
Normer och kategoriseringar är kopplade 
till resurser. De handlar således inte bara om  
föreställningar som far runt, utan om hård 
realitet såsom människors möjligheter på  
arbetsmarknaden, hälsa och våld. Ekonomi 
är därmed också kopplat till kategoriseringar 
och normer. Det kan handla om rika och  
fattiga länders ekonomiska relationer eller om  
nationella budgetar. Det är till exempel  

En del personer får ofta representera 
grupper som bidrar medan andra oftast 
beskrivs som problem. Artisten Adam 
Tensta berättar i ett radioprogram att 
1994, då han gick på mellanstadiet, var 
det bästa året i hans liv, mycket på grund 
av fotbolls-VM. Då lyftes Martin Dahlin 
och Henke Larsson fram som betydelse-
fulla för Sverige. Det var första gången 
han upplevde att två personer som såg ut 
som han själv var viktiga för landet. 

vanligt att stater fördelar mer pengar till  
gruppen män, normen, än till gruppen kvinnor, 
 avvikarna. Så kan det även se ut i mindre 
sammanhang, som att fritidsgårdars resurser 
många gånger främst går till aktiviteter som 
just många killar ägnar sig åt. Det finns även 
andra ekonomiska ojämlikheter som skapar 
väldigt olika villkor kvinnor emellan. I Sverige 
har man på senare tid kunnat konstatera att 
det inte är kvinnor i allmänhet, utan främst 
LO-anslutna kvinnor med utomnordisk 
bakgrund i synnerhet, som hamnar i de mest 
utsatta positionerna i arbetslivet. Därutöver 
finns det kvinnor som befinner sig i en än 
mer utsatt position. Dessa kvinnor hör till 
gruppen ”papperslösa”, det vill säga de som 
lever i Sverige utan tillstånd att vistas i landet. 
Arbetsgivare och andra utnyttjar på olika 
sätt den utsatta positionen av att både sakna 
formella rättigheter och att vara kvinna. Själv-
klart kan även vita personer med helsvensk 
bakgrund vara utsatta på arbetsmarknaden, 
i synnerhet om de har låg utbildning. Även 
många personer med funktionsnedsättningar 
får aldrig möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden över huvud taget. Förutom  
ekonomiska förutsättningar visar rapporter 
att personer med låg utbildning lever med 
större ohälsa och riskerar samtidigt att få 

I en del fall kan det dock gå bra att bryta 
mot samhällsnormer. En person som har 
hög status i övrigt har större utrymme att 
bryta mot normer. Fotbollsspelaren David 
Beckham brukar få illustrera detta. Han är 
tydligt heterosexuell, gift med snygg, känd 
kvinna och manlig i och med sitt sport-
utövande på toppnivå. Därmed kan han 
även ägna sig åt sådant som anses vara 
feminint, som till exempel att bry sig extra 
mycket om sitt utseende, utan att skapa 
allt för stor upprördhet. Hos en del kan 
Beckhams femininitet till och med väcka 
viss beundran.

sämre vård än de med högre utbildning. Med 
detta i bakhuvudet kan vi förstå hur stora 
skillnaderna kan vara mellan olika kvinnor.

Ett sätt att beskriva ojämlikhet i samhället 
 är att tala om klass. Personer är sällan  
fattiga eller rika enbart på grund av individ-
uella faktorer. Istället handlar klass om hur 
man blir sedd, vad man har för resurser från 
början och om stora politiska beslut. Med 
materiellt välstånd följer ofta betydande 
symboliska resurser som utbildning, kunskap 
och inflytande i samhället. Klassbegreppet 
brukar därför inte bara handla om ekonomi 
utan även om dessa symboliska resurser där 
medel- och överklassen har mer resurser än 
arbetarklassen.

Våld
Även våldsutsatthet hänger samman med  
kategoriseringar, normer och ekonomi. Fattiga 
är generellt mer våldsutsatta än rika. Forskning 
visar att kvinnor som grupp har mycket större 
erfarenhet av sexuella trakasserier, våldtäkt 
och våld i nära relationer än män som grupp. 
Vi kan även se att utsattheten mellan olika  
kvinnor kan se olika ut. Kvinnor som arbetar 
med hushållstjänster är generellt mer utsatta 
för sexuellt våld än många andra på sina 
arbetsplatser. Utsatthet för sexuella trakasserier 
inom tjänsteyrken kan också slå väldigt olika. 
En kvinna som antas vara invandrare kan ses 
som exotisk och extra lockande sexuellt på 
grund av rasistiska föreställningar. Denna  
rasistiska struktur innebär dessutom att icke-
vita kvinnor ska vara tillgängliga för vita män 
och att  vita män inte behöver visa samma  
respekt till icke-vita kvinnor som gentemot 
vita kvinnor.  Allt detta kan skapa större ut-
satthet för sexuella trakasserier. Hatbrott, det 
vill säga hot och misshandel som begås med 
rasistisk, främlingsfientlig och homofobisk 
grund, utsätter många människor som inte  
anses tillhöra normen för ett särskilt hot. 

Forskning visar även genomgående hur 

våldsutsatthet bemöts olika ifrån samhället  
utifrån vilken grupp du anses tillhöra. En 
flicka som är våldsutsatt i familjen kan få helt 
olika bemötande från polis eller socialtjänst 
utifrån etnicitet. En kvinna som är utsatt för 
våld i sin nära relation kan få olika bemötande 
beroende på hennes sexuella läggning. Det 
våld som just unga utsätts för förminskas ofta 
genom att kallas för mobbning eller aga istället 
 för hot, trakasserier och misshandel. På detta 
sätt kan vi se hur kategorier och normer  
kopplat till kön, ålder, etnicitet, funktionsför-
måga, könsuttryck och sexuell läggning sam-
verkar med varandra och skapar olika utsatt-
het för våld.

Privilegier 
I intersektionella analyser av makt lyfts inte 
bara de som får sämre villkor. Lika viktigt är 
att se de normer som ger bättre villkor. Många  
lever med privilegiet att hela tiden få bekräftelse 
på att de är normala och del i gemenskapen. 
Med detta brukar även följa resurser i form 
av pengar. De personer som uppfyller många  
normer får på så sätt en bättre position i  
samhället än de som inte gör det. Män är norm, 
likväl som vithet, medelklass, heterosexualitet, 
hög funktionsförmåga och medelålder. Norm 
ska dock inte förväxlas med majoritet i ett land  
eller världen. Män är bara hälften av befolk-
ningen i Sverige. Räknar man bort människor 
med funktionsnedsättningar, homo- och bi-
sexuella, väldigt unga och gamla, samt de som 
inte anses vara svenska, blir det bara en liten 
grupp kvar. Denna lilla grupp har dock mycket 
makt och kan därför definiera hur världen ser 
ut, vad som är viktigt, vad som utgör problem 
och vad som inte gör det. De har alltså större 
tolkningsföreträde än andra. Genom att stifta 
lagar, fördela pengar, initiera stora samhälls-
debatter, vara chefer, skriva läromedel, forska 
och nå ut med konst erhåller vad vi kallar 
normbärare stora maktpositioner i samhället. 
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Människor är inte helt underkastade  
andras medvetna eller omedvetna  
diskriminerande beslut. Handlingsutrymme 
formas av en mängd olika resurser i olika 
sammanhang. Det gör att människor kan 
agera på olika sätt. Förtryck sätter djupa 
spår i människors liv samtidigt som det 
individuellt hanteras på olika sätt. Somliga 
väljer att sätta ord på erfarenheter medan 
andra blir uppgivna, väljer att hålla tyst 
och förtränga. 
Utsatthet för diskriminerande handlingar 
innebär dock sällan ett helt passivt  
accepterande av orättvisor. Motstånd kan 
exempelvis handla om kamp om problem-
definitionen och hur den diskriminerande 
ordningen kan och bör förändras. När 
underordnade grupper kräver förändring 
brukar de dock ofta mötas av argument 
såsom att de enbart talar i egen sak. 
Normpersoner tycker däremot att de  
frågor de driver är allmänna frågor.  
Kampen om att definiera samhällsproblem 
blir därmed en tydlig maktfråga och kan 
vara nyckel till förändring.

Att förhålla sig till normer
Många av oss tänker vanligtvis inte på normer. 
Särskilt gäller det för dem som någorlunda 
lever inom normernas gränser. Normer finns 
dock ändå där och ligger ofta till grund för 
när vi väljer att agera eller inte, tycker illa om  
någon, retar oss på eller stöttar en person. Alla 
människor måste förhålla sig till normer – 
hela tiden bestämma om man vill upprätthålla  
dominerande normer eller motarbeta dom. 
Detta kan göras både medvetet och omedvetet.

MAKT
Makt vävs in i uppfattningen om hudfärg, 
etnicitet, religion, könstillhörighet, sexuell 
läggning, ålder, klasstillhörighet, geografi och 
kroppens funktionsförmåga genom att hela 
tiden skapa markörer som utgör skillnaden 
mellan ”vi” och ”dom”. Den position man har, 

och de möjligheter man får är således mycket  
beroende av hur man kategoriseras där 
man för tillfället befinner sig. En kvinna 
kan vara välutbildad överklass i ett land och  
underbetald arbetarklass i ett annat. Denna  
neråtgående resa är inte ett resultat av etnicitet 
 eller kulturell bakgrund, utan av maktprocesser 
som segregation och diskriminering.

Att förhålla sig till makt
Återkommande i det här materialet är makt. 
Vi som står bakom materialet anser att vi 
måste börja prata mer om makt – på olika 
nivåer, ur olika perspektiv och hur det tar sig 
i uttryck. Det är ett viktigt steg för att få till 
en förändring mot ökad jämställdhet. Makt 
kan användas begränsande men även möjlig-
görande. Därför behöver den granskas och 
omfördelas för att nå förändring.

Alla människor har mer eller mindre makt 
i olika sammanhang. Till exempel har lärare 
makt över elever. Lärare kan bestämma hur 
läro- och kursplaner ska tolkas och vad som 
ska lyftas eller uteslutas ur undervisningen. 
Läraren sätter även ramarna för spelregler 
i skolan och sätter betyg. En lärare har även 
mer eller mindre rörelsefrihet att säga upp 
sin tjänst och lämna skolan. Lärarens makt  
kommer även av dennes ålder och erfaren-
het samt det stöd den ofta får av annan skol-
personal. Elever har också makt. De kan 
påverka spelregler i klassrummet och skapa 
olika former av relationer med lärare. Elever 
kan studera mycket eller lite och de har enligt 
lag rätt till elevdemokrati. Elever har däremot 
mycket mindre makt än lärare. Som unga i 
elevsituation har de inte det tolkningsföreträde 
en lärare har över undervisningen. De har 
inte samma makt att utforma en lektion eller  
påverka miljön i klassrummet och de kan inte 
på samma sätt lämna den skola de inte trivs i. 
På grund av normer kopplade till ålder ses inte 
alltid barn och ungdomar som kunniga eller 
trovärdiga, framförallt i relation till vuxna.  

I en tvist mellan ett barn och en vuxen har 
den vuxne fördelar av åldersrelaterade normer.  
Alla har ett ansvar att skapa en god miljö  
omkring sig, men de vuxna har på grund av 
sitt maktövertag större ansvar att skapa en bra 
arbetsmiljö för alla på skolan. 

Jag har makt!
Många av oss brukar dock värja oss från att 
tänka att vi själva har makt. Det gäller även de 
som vanligtvis ses som personer med mycket 
makt, till exempel riksdagsledamöter. De kan 
tycka att bara de som tillhör ett regeringsparti 
har makt. Personer från regeringspartierna kan 
tycka att de har så lite makt då de är beroende 
av ministrarna. Ministrarna kan i sin tur tycka 
att de är beroende av marknaden, media eller 
den internationella arenan. Vissa inser själv-
klart att de har makt, men många vill på detta 
sätt visa att en stor del av makten finns någon 
annanstans än hos dem själva. Med makt 
kommer ansvar och det kan vara skrämmande 
och besvärligt för många att hantera. Bara för 
att det finns makt på olika nivåer i världen, 
inom ett land, inom en region eller grupp,  
betyder det inte att individer är maktlösa. 
Makt uppstår hela tiden mellan olika grupper 
och mellan olika individer och leder bland  
annat till ojämlikhet. Makt är dock inte något 
som bara magiskt finns där utan det är någon-
ting som hela tiden skapas och upprätthålls. 

Att låtsas som att du behandlar alla  
människor som individer och därför inte  
behöver förhålla dig till maktens strukturer 
är inte att göra motstånd. Istället vill du bara 
slippa se att vi alla befinner oss i och omedvetet 
eller medvetet reproducerar maktsystem av 
olika slag. Att synliggöra detta och 
tillsammans aktivt fördela makt är utgångs-
punkten för ett effektivt arbete för jämställdhet 
och jämlikhet. Att påtala hur grupper miss-
gynnas är viktigt. Reell förändring får vi 
dock först när allt flera öppet ifrågasätter de  
privilegier de exempelvis får på arbetsplatsen, 

i bostadsområdet eller vid hämtning på  
förskolan utifrån de maktpositioner de  
innehar och de normer de är bärare av. Då 
hamnar problemet hos ”oss” istället för hos 
”de andra”.
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DISKRIMINERING   
Diskriminering handlar om negativ och 
kränkande behandling på grund av att du 
anses tillhöra en särskild grupp med delade 
egenskaper – att du kategoriseras. Med  
intersektionella analyser för att förstå makt 
kan vi se att förtryck och orättvisor är stora 
globala och komplexa frågor, men det går  
såklart ändå att kämpa för förändring. För 
dig som vill vara med och förändra världen kan 
internationella lagar och överenskommelser vara 
till en del hjälp. För dig som vill verka inom ett 
mindre sammanhang i Sverige, i exempelvis 
din skola, förening eller arbetsplats, kan 
även den svenska diskrimineringslagen vara 
ett stöd på vägen för ett jämlikt samhälle.  
Diskrimineringslagen fungerar som visst 
skydd för enskilda personer men löser inte 
ojämlika villkor och förtryck för stora grupper 
åt gången. Men åtgärder för att främja jäm-
lika miljöer kan leda till små förändringar och 
vara en del i ett större arbete. Därför har vi 
här information om diskriminering och hur 
ett framgångsrikt likabehandlingsarbete kan 
bedrivas inom en organisation. 

Kunskap och människosyn
Eftersom diskriminering är ett allvarligt 
brott mot mänskliga rättigheter har Sverige, 
i enlighet med FN:s internationella överens-
kommelser, en diskrimineringslag. Exempel- 
vis kan en arbetsplats, skola, restaurang 
eller vårdinrättning tvingas att böta för  
diskriminering, men allt löses självklart inte bara 
med lagar. För att på allvar kunna göra något åt 
diskrimineringen måste vi alla förstå de bak-
omliggande orsakerna, se hur de hänger ihop 
och vad de får för konsekvenser. Sedan måste 
vi konkret göra något åt det. Detta handlar  
således mycket om kunskap som en bas att 
stå på. Utan kunskap blir det lätt grundlösa  
tyckanden som inte leder någon vart.  

Kunskap räcker dock inte alltid för att få till 
en förändring. Alla vill inte ha en föränd-
ring eftersom diskriminering handlar om 
makt och människosyn. De flesta säger sig stå 
bakom alla människors lika värde. Ändå före-
kommer diskriminering. Därför är det viktigt 
att ställa sig frågorna: Hur ser vi egentligen  
på varandra? Vad ger vi människor för möjlig-
heter? Vad bryr vi oss om? 

För många kan kunskap och reflektion 
kring människosyn vara smärtsamt. Kanske 
upptäcker en person att den är med och  
skapar diskriminering, medan en annan inser 
att den konsekvent utsätts för det. Trots detta 
kan kunskap även upplevas som befriande 
– äntligen får man förståelse för något man  
funderat över och vill göra något åt. 

Diskrimineringslagen 
Diskrimineringslagen skyddar mot diskrimi-
nering på arbetet, i skolan och på högskolan. 
Skyddet gäller även inom en rad andra sam-
hällsområden, som till exempel hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkrings-
systemet samt viss näringsverksamhet, såsom 
inom restaurang och bostadsmarknaden. I 
diskrimineringslagen lyfts diskriminering  
utifrån följande kategoriseringar: 

Kön - Kvinna eller man. Personer som har eller 
har för avsikt att ändra sin könstillhörighet inne-
fattas även av denna diskrimineringsgrund.
Könsöverskridande identitet eller uttryck -  
Att någon inte identifierar sig som kvinna  
eller man och/eller ger intryck av att tillhöra 
ett annat kön. Ofta kallas det för att man är en 
transperson.
Etnisk tillhörighet - Nationella eller etniska 
ursprung, hudfärg eller andra liknande 
förhållanden.

”Låt oss prata om rasismen som exkluderar 
och ger dig och mig ”rättigheten” att sätta 
oss över andra människors grundläggande 
rättigheter om vad de får ha på sig och hur 
de ska hälsa. Låt oss inse att våra helvita 
arbetsplatser har stenhårda gallerdörrar där 
vi måste ta till kontroversiella metoder för att 
komma åt rasismen. Låt oss våga börja  
räkna, precis som feministerna gjort i alla 
år. Hur många med utländsk bakgrund har 
vi? Vad tjänar dem? Hur ser deras karriär-
möjligheter ut? Och framför allt hur ser våra 
rekryteringsprocesser ut? Var annonserar vi? 
Vilka söker vi? Varför kommer det alltid en 
Andreas efter en Niklas? Och en Maria  
efter en Anna?
Låt oss prata om den rasism som finns hos 
oss i facket och alla andra organisationer och 
myndigheter som egentligen ska stå på den 
svages sida. Låt oss våga peka ut oss själva 
och börja granskningen.”

      Shadé Jalali,  
likabehandlingsexpert Unionen,  

blogg den 21 mars 2011
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Religion eller annan trosuppfattning -  
Trosuppfattning handlar om uppfattningar 
som har grunder som är jämförbara med  
religion, exempelvis buddism eller ateism.
Sexuell läggning - Homo-, hetero- och  
bisexualitet.
Funktionshinder - Varaktiga fysiska, psykiska 
eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
människas funktionsförmåga.
Ålder - Uppnådd levnadslängd, gäller både 
unga och gamla.
Diskrimineringslagen innefattar även rätten 
att inte bli missgynnad på grund av graviditet 
och föräldraledighet.

Diskrimineringslagen reglerar även  
trakasserier. Trakasserier är kränkningar som är 
kopplade till diskrimineringsgrunderna – att 
man blir trakasserad utifrån kön, etnicitet osv. 
Även sexuella trakasserier ses som diskriminering 
och regleras av lagen. När trakasserier är av  
”sexuell natur” kallas de sexuella trakasserier. 
Det kan handla om skämt, blickar, beröringar, 
jargong, förslag eller bilder som anspelar  
på sex. 

Så gör du en anmälan om diskriminering
Om du upplever att du blivit diskriminerad är det bra om du klarar av att meddela det till 
en arbetsledare eller chef. Det går även bra att ta hjälp av någon annan om du inte själv 
orkar eller vågar säga ifrån. Om det gäller skolan kan du prata med en anställd på sko-
lan. Gäller det trakasserier ska den som trakasseras vara medveten om att du upplever 
beteendet som trakasserier. Det är därför viktigt att du muntligt, skriftligt eller med hjälp 
av någon du har förtroende för tydliggör för den som trakasserar dig att beteendet är obe-
hagligt, ovälkommet och att personen ska upphöra med detta. Det är också bra att göra 
någon form av notering av vad som skett eller sker. Det kan användas om du behöver gå 
vidare med en anmälan. På samma sätt är det bra, om du inte blir tagen på allvar av din 
arbetsgivare, att göra en skriftlig anmälan om vad som skett/sker. Då finns bevis som kan 
vara viktigt i ett senare skede. 
Du kan även ringa Diskrimineringsombudsmannen (DO), innan du pratar med någon på 
arbetsplatsen, för att få råd och stöd kring hur du ska hantera situationen. DO är en statlig 
myndighet vars huvuduppgift är att se till att diskrimineringslagen följs. Myndigheten 
övervakar också att föräldraledighetslagen efterlevs. Till DO kan du även anmäla diskri-
minering. De tar emot anmälan, utreder den och företräder dig i domstol om det behövs. 
Anmälan till DO ska ske snabbt så att den inte riskerar att ogiltigförklaras för att det gått 
för lång tid. Hur en anmälan ska se ut och vad som händer med en sådan, kan du läsa 
mer om på www.do.se. Där kan du även få mer information och material om diskrimine-
ring. Om du är medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända dig dit.

Kritik mot lagens diskriminerings-
grunder
Precis som många andra lagar är diskriminerings- 
lagen utsatt för kritik. Lagen är skapad utifrån 
rådande samhällsnormer och bör kritiskt 
granskas precis som allt annat i ett samhälle. 
Ur ett intersektionellt perspektiv brukar  
några olika aspekter lyftas. Dels rör de vilka ord 
som är valda att representera diskriminerings- 
grunder. Orden etnisk tillhörighet samt  
religion kan vara missvisande. Diskriminering 
sker ofta utifrån hud- och hårfärg och därför 
skulle ordet ”ras” behöva läggas till i lagen. Med 
ras menas då att människor blir behandlade 
utifrån föreställningar om raser och att  
människor rasifieras, det vill säga att skillnader 
mellan människor kopplas till utseendemässiga 
egenskaper eller nationellt ursprung. Tanken 
är således att man i lagen ska kalla saker vid 
deras rätta namn, det vill säga att det är just 
rasism som orsakar diskriminering. Även  
orden funktionshinder och könsöverskridande 
identitet eller uttryck är problematiska. De 

grunderna gäller inte alla utan endast de 
som uppfattas avvika från normen. De andra  
diskrimineringsgrunderna gäller alla, då alla 
har kön, ålder, sexuell läggning och etnicitet. 
Genom att peka ut personer med funktions-
hinder och könsöverskridande identitet sätts 
fokus på dem som inte tillhör normen istället 
för att tydliggöra att grunden till diskriminering 
är just att kategoriseringar görs utifrån en norm 
som utesluter vissa personer. Dessutom har 
egentligen inte personer funktionshinder. En 
person kan ha funktionsnedsättningar, men 
det är samhället som skapar hinder. Att bråka 
om ord kan verka petigt, men ord är viktiga 
– de hjälper oss att förstå och skapa världen.

Inte bara ord, utan även innebörden av  
diskriminering kan halta. Tydligast blir det med 
diskriminering på grund av funktionshinder 
då  otillgänglighet  är lagligt. En person som,  
på grund av hur byggnaden ser ut, blir hindrad 
att komma in anses inte bli diskriminerad.  
Däremot blir personen det om den inte får  
arbete på grund av sin funktionsnedsättning. 
På detta sätt blir förutsättningen att delta i 
samhället, och exempelvis få arbete, grovt  
beskuret och diskrimineringslagen ett svagt 
stöd. I skrivande stund har dock riksdagen 
krävt att regeringen lägger fram ett lagförslag om 
att klassa otillgänglighet som diskriminering.

Det förekommer även en del kritik  
angående vilka kategoriseringar man över  
huvud taget valt att ha med i lagen.  
Exempelvis skulle kategorin klass kunna läggas 
till, då diskriminering utifrån socioekonomisk  
bakgrund har synliggjorts inom forskningen, 
exempelvis inom utbildning och vård. 

Uppdelningen av kön, könsöverskridande 
könsuttryck och könsidentitet blir också  
problematiskt. Om en ”kvinnlig” man inte får 
bli chef – utifrån vilken diskrimineringsgrund 
är han då utsatt?

Utifrån intersektionella perspektiv är det 
framförallt besvärligt att sortera in erfarenheter 
i enskilda diskrimineringsgrunder eftersom vi 

alla befinner oss i skärningspunkter av olika  
kategoriseringar beroende på sammanhang. 

När många systematiskt får sämre 
möjligheter
Alla kan vi behandlas orättvist och få sämre 
möjligheter av en mängd olika anledningar. 
Kanske har vi en stil som inte gillas. Kanske 
har vi inte lyckats bli kompis med rätt  
person. Kanske får vi en släng av någons dåliga 
humör. För några år sedan berättade nyhets-
uppläsare om en man från Stockholm som 
inte fick ett arbete i Skåne just för att han var 
stockholmare. Han blev såklart upprörd och 
tyckte att han blivit diskriminerad. Att bli illa 
behandlad just för att man är stockholmare är 
dock inte diskriminering. Stockholmare får 
inte systematiskt sämre möjligheter på livets 
olika områden just för att de är stockholmare.  
Allt som vi upplever som orättvist är inte 
diskriminering i lagens mening, även om det 
kan verka så. Vid en första anblick kan alla bli 
diskriminerade, i alla fall utifrån ålder, sexuell 
läggning, kön, etnicitet och religion. Enligt 
lagen kan således vita, svenska, heterosexuella 
män bli diskriminerade, men lagstiftningen 

Vi skapas alla av flera diskriminerings-
grunder
En kvinna är 56 år och har flytt från Irak 
till Sverige på grund av krig. En granatat-
tack har gjort henne döv på ena örat. Hon 
söker arbete som skolmåltidsbiträde, men 
får inte jobbet. Hon menar att det beror 
på diskriminering. Frågan är utifrån vilken 
diskrimineringsgrund hon inte fick jobbet. 
Diskrimineringslagen ser till de olika dis-
krimineringsgrunderna. Men vi kategorise-
ras aldrig bara ur en diskrimineringsgrund 
utan flera. Skräningspunkterna mellan 
dessa skapar i olika situationer olika 
villkor. Maktstrukturer präglas av kom-
plexitet och kan sällan helt särskiljas från 
varandra. Detta är viktigt att ha i åtanke i 
ett aktivt likabehandlingsarbete. 
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har inte tillkommit för att det brukar vara så. 
Tvärtom är det väldigt ovanligt. Forskning 
visar istället att just kvinnor, personer som 
uppfattas ha en annan etnicitet än svensk, 
homo- och bisexuella samt unga och gamla 
systematiskt får sämre villkor i samhället och 
ofta blir diskriminerade på flera områden om 
och om igen. På samma sätt blir personer med 
funktionsnedsättningar och könsöverskridande  
identitet och uttryck diskriminerade.  
Diskrimineringslagstiftning har vi inte för 
att det är orättvist eller för att det ibland blir 
lite fel. Lagen finns eftersom fördelningen  
av makt och resurser i samhället ofta är  
väldigt skev.

Diskriminering i praktiken
Diskriminering kan handla om att en person 
inte får anställning, får sämre lön, inte får 
kontrakt på en lägenhet eller inte blir insläppt 
på en restaurang för att den anses tillhöra en 
viss grupp eller grupper. Det kan handla om 
att ens erfarenheter eller åsikter inte tas på 
allvar i olika sammanhang. Diskriminering 
kan vara en arbetsmiljö som är obehaglig  
eller uteslutande för en eller flera grupper av  
människor. Det kan även gälla att sociala  
aktiviteter på arbetsplatsen organiseras så att 
bara en del anställda kan vara med. Det kan fö-
rekomma en ”jargong”, i form av kommentarer 
 och skämt, som stärker sammanhållningen på 
avdelningen för vissa medan andra utesluts. 
Sexuella trakasserier kan förekomma i form av 
sexuell beröring men även som blickar, frågor 
och förslag som på ett obehagigt sätt anspelar 
på sex. Utöver allt detta kan diskriminering 
handla om uttalade hot och våld gentemot 
personer som uppfattas avvika från normen.

Många bidrar till diskriminering
Diskriminering sker vanligtvis dolt och  
omedvetet. De flesta organisationer och  
personer tycker att de behandlar personer 
som individer. Få, om någon, hävdar att de 

genom sitt agerande bidrar till ojämlika  
villkor, men med tanke på hur vanligt  
förekommande diskriminering är och hur 
tydligt det skapar strukturer av ojämlika 
villkor måste vi inse att det tyvärr är väldigt 
många som bidrar till detta. Vi är alla, mer  
eller mindre, med och gör diskriminering 
i hur vi tänker, säger, bemöter, väljer och  
väljer bort. Det handlar om vår vardag där 
en del dagligen får mycket bättre villkor än  
andra, men eftersom diskriminering hela  
tiden görs så kan det göras om – det kan  
ändras. Förändring kräver dock att vi vågar 
fokusera på oss själva – hur vi tänker och gör 
i olika situationer. För att få till förändring 
måste vi vara modiga och ifrågasätta oss själva 
och de olika positioner vi hamnar i och skapar. 
Alla har ”blinda fläckar”, men olika många och 
på olika ställen. Det gäller att jaga fläckarna 
– vända upp och ned på det som tas för givet, 
att tänka nytt och tänka om. 

Uttrycket ”många bäckar små” blir  
väldigt relevant i sammanhanget. Många små  
ageranden blir tillsammans en diskriminerande 
struktur eller förändring. Därför är det viktigt 
att i sin vardag titta på stort och smått som 
kan bidra till att vissa gång på gång stöter på 
osynliga glastak medan andra åker osynliga 
glashissar uppåt i hierarkier.

Demokrati
Att systematiskt få sämre möjligheter på 
livets olika områden försämrar förutsätt-
ningarna för en persons deltagande i olika 
sammanhang. Detta skapar ojämlikhet i 
människors förutsättningar att engagera 
sig i förändringsarbete på arbetsplatser, 
i föreningsliv och i politik. Människors 
möjligheter att påverka samhället och sin 
egen tillvaro blir därmed ojämlika. Arbete 
mot diskriminering är således en viktig 
demokratifråga och ses som en del i kam-
pen för mänskliga rättigheter.

LÄGG PROBLEMEN DÄR DE 
HÖR HEMMA
Underordnade grupper får ofta höra att de  
måste kämpa mer, göra sina röster hörda och 
kräva bättre villkor om det ska till en föränd- 
ring. När detta sker blir de dock ofta  
anklagade för att göra fel – att de överdriver, 
hittar på, är alltför aggressiva eller fokuserar 
på fel frågor. När underordnade personer  
vägrar acceptera sin position blir det ett  
störande moment i en maktordning. 

Samhällsproblem läggs ofta på den grupp 
som avviker från normen, det vill säga den 
grupp som löper risk att diskrimineras.  
Kvinnor får ofta höra att det är deras eget 
fel om de inte blir respektfullt behandlade, 
inte tjänar tillräckligt eller blir utsatta för  
sexuella trakasserier. I olika frågor förekommer 
argument som tjänar som dubbel bestraffning: 
Invandrarna kommer hit och tar våra jobb. 
Alternativt: invandrarna lever bara på bidrag. 
Oavsett vad gruppen, eller en person ur  
gruppen, gör är det således aldrig rätt. När  
diskriminerade grupper lyfter frågor och  
ställer krav ses det ofta även som att de agerar  
i egen sak istället för att ägna sig åt samhälls-
frågor. De som avviker från normen ses således 
ofta som partiska medan normpersoner ses 
som opartiska. Diskriminerade grupper 
kan även få höra att de ska vara tacksamma  
och glada för det de har och inte borde över-
driva sina krav på välstånd, demokrati och  
rättigheter. 

Makten behöver förändras
En vanlig syn på åtgärder mot diskriminering 
är att den utsatta gruppen behöver ändra på 
sig. Det kan gälla allt från att homosexuella 
ska bete sig mer ”normalt”, att tjejer ska lära 
sig att ta mer plats, till att invandrare behöver 
 bli bättre på svensk kultur. Fokus på vad  
diskriminerade grupper gör eller inte gör blir 

självklart en kontraproduktiv väg att gå. Det är 
diskriminerande normer och strukturer och 
de som upprätthåller dessa som ska förändras. 
Endast då kan diskriminering upphöra. De 
individer som har mer makt har mer utrymme 
att förändra. Därför har de ett större ansvar 
att förändra rådande maktförhållanden än de 
med mindre makt.

Fördomar 
Tidigare har diskrimineringsarbete ofta  
ägnats åt att diskutera fördomar om den 
grupp som är diskriminerad. Man ville då 
få syn på fördomar för att därmed upptäcka 
att alla människor egentligen är ganska lika.  
Tanken var att om fördomarna försvinner 
skulle diskrimineringen upphöra. Att diskutera 
likheter människor och grupper emellan kan 
vara bra, men det räcker inte för att diskrimine-
ring ska upphöra. För vad händer om man upp-
täcker att fördomar inte bara är fördomar, utan 
till viss del sanning? En del grupper kanske 
lagar mat som andra tycker luktar illa. En 
del grupper kanske har sex på ett vis många 
i samhället anser vara stötande och perverst 
och en del åldersgrupper har en kultur som 
andra åldrar inte tycker om. Människor har 
dock fortfarande rätten att inte bli diskrimi-
nerade. Dessutom kan vi se att exempelvis  
diskriminering mot kvinnor fortgår trots att 
så många män känner kvinnor väl. Nyckeln till 
förändring ligger därmed inte i att diskutera 
 fördomarna.

Tolerans
Problemet med att fokusera på fördomar blir 
även att maktordningar består. Detta tolerans-
perspektiv handlar just om att normgrupper 
har privilegiet att tolerera eller inte. Normen 
diskuterar de som de anser vara avvikare och 
huruvida de är okej eller inte – inte tvärtom. 
Det handlar inte om huruvida homosexuella 
ska tolerera att sitta mitt emot ett kyssande  
heteropar eller om muslimer ska tolerera 
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grannkyrkans klockringning. Ett tolerans- 
perspektiv innebär att de med mycket makt 
får fortsätta att utöva sin makt. Problemen 
med ett toleransperspektiv är med andra 
ord att det inte utmanar diskriminerande 
normer eller synliggör maktobalanser, utan 
går enbart ut på att försöka få de som ingår 
i normen att ha överseende med ”avvikarna”. 
Genom att fokusera mycket på dem som blir  
diskriminerade kan de även till slut ses som 
extra konstiga. I en kurs för sjuksköterskor 
kan man exempelvis få läsa om kvinnor i  
islam. Det vore ju en idé att även läsa om  
kristendomens syn på kvinnor i ett land 
som är så präglat av den religionen, men  
vanligtvis undersöker vi bara det som ses som  
annorlunda. Undersökningen i sig kan göra 
att ”de andra” ses som ännu mer konstiga. Om 
även kristendomens kvinnosyn skulle hamna i  
fokus skulle den kanske också ses som  
märklig, men eftersom det inte sker får islams 
kvinnosyn symbolisera det märkliga.

Fördomsdiskussioner kan även bli direkt 
obehagliga och skapa situationer där norm-
personer får sitta och öppet tycka väldigt 
illa om redan utsatta grupper. I de allra flesta 
fall är det inte bara normpersoner utan även 
de som det diskuteras om som befinner sig i  
rummet. Det kan kännas märkligt eller  
outhärdligt att vara en del i diskussioner som 
handlar om en själv – huruvida man är okej 
eller inte.

Att kritiskt granska normer
Att lära sig mer om utsatta grupper är många 
gånger viktigt. Men det är således långt ifrån 
tillräckligt för att förändra samhället och våra 
liv. De maktstrukturer vi alla är inordnade i, 
och de diskriminerande normer som upprätt-
håller dessa, måste synliggöras och granskas 
för att kunna få till reella förändringar. Fokus 
måste förskjutas från att handla om enskilda 
individer eller grupper, till att länka samman 
individ, grupp och samhälle. Ett normkritiskt 

perspektiv är således nödvändigt i arbete mot 
diskriminering och för mänskliga rättigheter. 

Att ta och bli av med makt
Ibland får vi makt, ibland avsäger vi oss makt 
genom att delegera eller avstå från en position, 
men vi kan även ta eller tas ifrån makt. Om 
någon tar makt kan situationen upplevas som 
hotfull av den som får mindre makt, för makt 
handlar inte bara om dominans utan även 
om motstånd. Motstånd kan handla om att  
formulera alternativa berättelser, att ifrågasätta 
kunskap, utmana rutiner och kräva utrymme. 
Om en person är van vid att alltid bli lyssnad 
på, få mycket talutrymme och förslag genom-
förda, så kan den personen känna sig mycket 
hotad om även andra blir lyssnade på. När 
andra får mer makt så sker det på bekostnad 
 av den första personen som får mindre makt. 
När en person som är van att ha mycket makt 
plötsligt får lite mindre makt kan denna upp-
leva det som så hotfullt att den känner att den 
inte längre har någon makt alls. När personer 
som inte tillhör normen tar mer makt kan 
det ses som extra hotfullt och aggressivt och  
resultera i kommentarer som ”måste man vara 
lesbisk för att få igenom sina förslag nu?” eller 
”är det bara kvinnor som får prata?”. Konflikt 
och förhandlingar är på detta sätt kopplat till 
makt.

Normpersoner måste avsäga sig sina makt-
positioner om diskriminering ska upphöra. 
Ju närmare normen en person är, desto mer  
ansvar och möjligheter har den att göra  
förändringar. 

TERMER I FÖRÄNDRINGS-
ARBETE
Förutom begrepp som intersektionalitet, 
ojämlikhet, ojämställdhet och diskriminering 
finns andra begrepp som ofta är kopplade 
till ett aktivt förändringsarbete för jämlika  
villkor.

Mångfald
Med begreppet mångfald brukar menas att 
det finns personer från olika grupper, med  
olika bakgrund och erfarenheter, på exempelvis 
en arbetsplats. Med mångfald menas att 
det finns personer som avviker från en vit,  
manlig, svensk, heterosexuell, medelklass-
norm. I Sverige har dock mångfaldsbegreppet 
 ofta varit liktydigt med ett arbete för just en 
etnisk mångfald. Begreppet mångfald kan  
användas på olika sätt; rent kvantitativt, 
då man enbart ser till antalet personer,  
eller kvalitativt, om man även ser till villkoren 
dem emellan. Vill man skapa reell mång-
fald räcker det inte med att få med några  
”avvikare” för syns skull. Det räcker inte heller 
att anställa en person för att den anses ha vissa 
egenskaper utifrån den grupp den tillhör.  
På dessa sätt kvarstår maktobalansen och  
skapar ojämlika villkor i exempelvis gemen-
skap eller karriärutveckling. Om man på  
allvar vill ha mångfald på en plats så krävs det 
ett aktivt arbete för jämlikhet. I detta arbete 
måste både kvantitativa fördelningar (olika 
personer) och kvalitetsaspekter (jämlika  
villkor) finnas med i arbetet. Grunden för 
mångfaldsarbetet måste således vara ett  
ifrågasättande av maktrelationer samt fokus 
på kvalitet istället för diskriminering. 

Likabehandling
Likabehandling leder till mångfald. Här  
betonas dock i ordet vilka möjligheter  
människor får som exempelvis vårdtagare,  

student eller arbetssökande. Ordet lika-
behandling kan dock vara lite missvisande 
då det låter som att det innebär att alla ska 
behandlas exakt lika, men det som man 
med begreppet vill understryka är istället 
att människor ska ha lika villkor. Det 
kan i vissa fall betyda olika behandling.  
Människor har olika förutsättningar för 
att kunna agera på lika villkor som andra.  
I praktiken utgörs likabehandlingsarbete ofta 
av upprättande av likabehandlingsplaner för 
att förebygga och förhindra diskriminering. 

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är den strategi för 
jämställdhet som används i den svenska  
staten, utöver de aktiva åtgärder som krävs  
enligt diskrimineringslagstiftningen. Det 
innebär att jämställdhetsperspektivet ska 
finnas med i alla samhällsområden och verk-
samheter i stället för att drivas som en enskild 
fråga. Det är alltså den utåtriktade verksam-
heten som står i fokus, ej organisationens 
interna strukturer eller personalens inbördes 
villkor som regleras av diskrimineringsla-
gen. Även om detta är något staten beslutat 
 att genomföra för just sin verksamhet på  
departement och myndigheter, så hindrar det 
inte att andra aktörer inspireras av och arbetar 
med jämställdhetsintegrering. Egentligen är 
det just detta som ska göras inom alla verk-
samheter där kraven och ambitionen är att 
personer ska bemötas som individer och få 
likvärdig service.
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ATT ARBETA MED 
FÖRÄNDRING
Det kan finnas olika anledningar till att ar-
beta för jämlikhet. Många gånger handlar det 
om att göra sin egen vardag drägligare. För 
den som själv ofta utsätts för eller bevittnar 
diskriminering kan arbetet mot diskriminering 
vara ofrånkomligt. När hela organisationer  
eller ledningar mer uttalat arbetar mot  
diskriminering kan det vara en följd av  
påtvingande lagar och direktiv såsom  
diskrimineringslagen. Fackförbunden kan  
initiera arbete mot diskriminering för att  
stötta sina medlemmar. Inom vård och omsorg 
finns tydiga riktlinjer om jämlikhet, men 
för exempelvis ideella organisationer kan  
incitamentet vara att organisationen vill  
bredda rekryteringen och behålla de som en 
gång blir medlemmar. Detta kan även vara 
fallet för kommuner – att de vill att deras 
invånare ska stanna kvar eller återvända. I en 
hel del sammanhang, särskilt bland företag, är 
incitamentet för likabehandlingsarbete, som 
ofta är synonymt med mångfaldsarbete, större 
vinster. Företag med mångfald i personal- 
gruppen och styrelser är mer kreativa, tar bättre 
tillvara personers kompetens och genererar 
större lönsamhet än homogena företag. 

Att leva som man lär
I vissa fall handlar arbete mot diskriminering 
om att leva som man lär. De organisationer och 
företag som arbetar för samhällsförändring kan 
behöva titta inåt i organisationen för att se 
hur de själva praktiserar jämlikhet. En person 
på ledande position kan även ha ett genuint 
intresse för mänskliga rättigheter och rätt-
visa. För att arbetet mot diskriminering ska 
kunna förändra en organisation på djupet och  
verkligen skapa jämlikhet, måste det finnas 
en insikt om att de här frågorna i grund och 
botten handlar om mänskliga rättigheter,  
demokrati och lika värde. Det borde vara  

incitament nog för ett arbete mot diskriminering. 
Större nyttighet såsom fler aktiva medlemmar 
eller större vinst kan komma på köpet. 

Krävande arbete – men viktigt!
Arbete mot diskriminering kan vara roligt 
och väldigt givande. Man tvingas att se nya 
ingångar, ifrågasätta gamla vanor och i många 
fall lära känna personer på ett nytt sätt. Det 
kan kännas meningsfullt att arbeta för något 
så självklart som jämlikhet, men arbetet kan 
även vara trögt och besvärligt. Den eller de 
som driver frågorna kan bli hårt ansatta på 
olika sätt. Trots att det finns tvingande politiska 
beslut om arbete mot diskriminering så utgör 
inte det en norm. Normen är istället många 
gånger oreflekterad diskriminering. Den stora 
majoriteten upplever ofta inte att de, eller de or-
ganisationer de tillhör, utövar diskriminering. 
Diskriminering uppfattas som något som 
möjligen sker på andra ställen och görs av  
andra personer. Förändringsarbete handlar 
dessutom om att rubba människors privilegier, 
ifrågasätta vanor och självbilder. Några kan 
få mindre utrymme medan andra får mer. 
Det skapar ofta upprördhet och kan leda till  
aktivt motstånd. Att uppleva motstånd kan 
vara tufft. Då får man inte glömma att mot-
stånd kan vara kvittot på att det man gör är 
på väg att leda till förändring. Det gäller ju 
att förändra på djupet och gå på tvärs mot  
rådande maktstrukturer. Då är det inte  
konstigt om människor reagerar. 

Om det är en person tillsatt att leda  
likabehandlingsarbetet, kan den personen 
få klä skott för människors frustration.  
”Mångfaldsarbetare” ses ofta som problem,  
då det är de som gång på gång får påtala  
problem och försöka tvinga personer att  
konfrontera dessa och ändra sig. Det är  
därför viktigt att ha en grupp med sig som  
driver frågor framåt.

Om du vill arbeta mot diskriminering och samtidigt är 
en normperson kan det vara viktigt att vara extra  
lyhörd. Risken är annars att du råkar platta till folk 
som du kämpar för. Ett tips är även att du inte  
berättar om dina tidigare fördomar om underordnade  
grupper.  Det är inte en bra väg att gå för att få  
förändring. Istället blir det obehagligt för människor 
runt omkring dig. 



26 27

DET GÅR ATT FÖRÄNDRA! 
Ibland kan erfarenheter och kunskap om  
diskriminering kännas tunga att bära. Kanske 
känns det för mörkt och att det är så mycket 
som måste göras att det blir omöjligt, men det 
går alltid att göra någonting. Små steg kan 
leda till förändring i den organisation där man  
verkar eller i samhället i stort. Individen 
har alltid möjligheter att agera, utmana och  
förhandla inom ramen för diskriminerande 
strukturer. Det finns alltid möjligheter att 
synliggöra och reagera på olika saker. Ofta går 
det bäst att få till förändring via en grupp – så 
det gäller att hitta andra som vill samma sak.

Engagera dig i grupp!  
Det som kan kännas svårt för en enskild  
person kan vara oerhört mycket enklare för en 
grupp personer att förändra.  När människor 
går samman får de kraft och kunskaper från 
varandra. Ofta blir de även mer effektiva i sitt 
arbete för förändring. Aktivistgrupper, nät-
verk eller medlemsgrupper skapas ofta utifrån 
den eller de former av diskriminering som 
personerna själva utsätts för, men de kan även 
skapas utifrån en gemensam syn på politik  
– en delad förståelse av vad problemen är 
och att man vill förändra en situation. Ofta  
sammanfaller de båda kriterierna. Grupperna 
kan fungera på olika sätt och fylla olika behov. 
De kan vara ställen att hämta kraft från och 
att ta avstamp från för förändringsarbete. 

Aktivistgrupper kan ses som tillgångar inom 
organisationer, som grupper att samarbeta med 
för att få till förändring, men de kan även ses 
som ”problemmakare” och besvärliga. Ofta kan 
själva gruppens existens ifrågasättas. Då är 
det viktigt att komma ihåg varför gruppen en 
gång skapades, för att det fanns ett eller flera 
problem som behövde lyftas och förändras.

Några tips för aktivistgrupper för att orka 
och nå framgång: 

• Skriv ner hur diskriminering tar sig i uttryck 
(vilka personer som finns och inte finns på 
olika poster, härskartekniker, löften som inte 
infrias, trakasserier osv.)

• Ha en långsiktig strategi (gärna uppdelad 
i mer kortsiktiga delar) med tydliga mål 

• Välj strider eller i vilken ordning ni ska 
ta dem

• Var pålästa och hänvisa om möjligt  
till forskning

• Lägg fram konstruktiva förslag
• Följ upp beslut som tas inom  

organisationen
• Välj vilka personer (inom och utanför 

organisationen) ni ska påverka och/eller 
samarbeta med

• Välj vilka sammanhang (interna tidningar, 
konferenser, möten osv.) ni vill vara med i 
och på vilket sätt

• Fundera över om det finns andra grupper 
(inom organisationen, facket, andra  
aktivistgrupper osv.) att samarbeta med

FRAMGÅNGSRIK FÖRÄND-
RING INOM EN ORGANISA-
TION
Forskare har undersökt de insatser mot  
diskriminering inom organisationer som 
har varit framgångsrika. För att bestående 
förändringar ska kunna genomföras på flera 
plan inom en organisation, är några faktorer  
framträdande: 

Tydlig ledning med engagemang
Alla har ett ansvar att förhindra diskriminering, 
men de med mycket makt har ett extra stort an-
svar. Styrelser och chefer måste vilja förändring, 
vara tydliga med det och systematiskt driva 
på och leda arbetet. Anställda, konsulter  
eller medlemmar kan utföra mycket av arbetet, 
 men ledningen måste ändå vara drivande för 

att långsiktig förändring ska kunna ske. Det 
är även viktigt att ledningen formulerar hur 
nya kunskaper och rutiner ska genomsyra all  
verksamhet och spridas långsiktigt inom 
organisationens olika delar. Det är således 
ledningens skyldighet att se till att arbetet 
ständigt pågår och inte blir ett enskilt isolerat 
projekt med början och slut. Nedan följer  
ytterligare lärdomar från forskning om  
ledning och likabehandlingsarbete:

• Ledningens styrning måste innebära  
tydlighet i visioner och värderingar till 
alla inom organisationen.

• För att göra arbetet trovärdigt och effektivt 
behöver ledningen ha kunskap om det 
som förändringen behandlar. På så vis 
kan ledningen avgöra vad som är viktigt 
att fokusera på och hur arbetet ska gå till. 
Kunskap i form av statistik och intervjuer 
från den egna organisationen likväl som 
forskning om samhällsstrukturer och  
likabehandlingsarbete kan vara bra  
grunder att stå på.

• Förankring av likabehandlingsarbetet 
inom organisationen är viktigt. Det kan 
handla om att lyssna på upplevelser av  
diskriminering, ge alla möjlighet att lära sig 
något nytt och reflektera samt tillsammans 
formulera direktiv och rutiner. 

• Ledningen måste vara tydlig i arbets- 
fördelningen och fördelningen av resurser 
för förändringsarbetet. 

• Utöver att granska organisationen i stort, 
måste ledningen även granska sig själva. En 
homogen chefsgrupp eller styrelse tenderar 
att reproducera diskriminering trots att 
mångfaldsplaner och andra direktiv under-
stryker vikten av att bredda kompetens- 
kriterier och utmana rekryteringsideal. 
En styrelse måste därför ställa sig frågan 
hur de själva kan bredda sin egen grupp.  
Arbetet mot diskriminerig måste som sagt 
ske på alla nivåer. 

Kunskap och vilja
Många forskare framhåller att förändrings-
arbete kräver kunskap för att nå framgång.  
Kunskap om diskrimineringens orsaker,  
uttryckssätt och följder har stor betydelse 
för hur likabehandlingsarbete utformas och  
rådande regler tillämpas. 

Det är viktigt att tid läggs på reflektion 
över kunskapen om diskriminerande strukturer 
 och hur de kan kopplas till ens eget liv 
och den verksamhet som förändringen 
ska ske inom. Med kunskap och reflektion 
kan man ifrågasätta de till synes naturliga  
sätten att tänka, handla och bete sig på. En del 
kan känna att kunskapsinhämtning genom  
samtal och reflektion känns onödigt utdraget. 
En kommentar kan vara ”Kan vi inte sluta 
prata om diskriminering och istället börja 

Intersektionell forskning belyser vikten av 
att arbeta med olika maktstrukturer  
samtidigt. Upprinnelsen till förändrings-
arbete kan vara manlig dominans på 
bekostnad av kvinnors ställning. Trots  
att fokus i detta fall är diskriminering  
på grund av kön måste även andra  
maktstrukturer granskas, eftersom de 
samverkar med könsstrukturer. Homofobi 
kan vara en del av den manliga dominansen. 
Män kan visa sin heterosexuella position 
genom sexuella trakasserier mot kvinnor.
Kanske är det bara ”vissa” kvinnor som 
sextrakasseras, exempelvis utifrån etnici-
tet eller sexuell läggning. Föreställningar 
om etnicitet kan även komma i vägen 
för att bryta den manliga dominansen. 
Kanske skylls större delen av den man-
liga jargongen på den i gruppen som inte 
ses som svensk. Föreställningen om att 
svenska män är väldigt jämställda kan 
komma i vägen för att se hur många i 
gruppen som faktiskt bidrar till den ojäm-
ställda situationen. 
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agera?” Självklart behöver vi agera, men ju 
mer vi pratar och lär oss, desto mer börjar vi 
förändra i vardagen.

Om inte viljan att förändra finns räcker 
inte kunskapsinhämtning särskilt långt. En 
vilja till förändring kan komma med kun-
skap, men om detta inte sker är det viktigt att  
ledningen har viljan och är tydliga med hur ru-
tiner och kultur ska se ut inom organisationen. 

Seriöst arbete med likabehand-
lingsplan
På arbetsplatser och skolor ska det inte bara 
”släckas bränder” rörande trakasserier och 
diskriminering, det ska även skapas en god 
arbetsmiljö där alla får lika möjligheter och 
rättigheter. Arbetsgivare och fackliga före-
trädare har huvudansvaret för att motverka 
och förebygga diskriminering i arbetslivet. 
De ska samverka om så kallade aktiva åtgärder 
för att främja lika rättigheter och möjligheter 
i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning. För de 
andra diskrimineringsgrunderna, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, funktions-
hinder, sexuell läggning och ålder, innefattas 
inte enligt lag i kravet på likabehandlings-
planer. Om man däremot inte bara vill  
arbeta kortsiktigt är det en god idé att arbeta 
målinriktat även med dessa diskriminerings-
grunder. Dessutom hänger ju maktordningar 
samman. Att arbeta mot könsdiskriminering 
kan vara svårt utan att exempelvis samtidigt 
granska normer om sexuell läggning, köns-
överskridande uttryck och könsidentitet.

Aktiva åtgärder är förebyggande arbete som 
är målinriktat och utgår ifrån upprättandet 
av planer. Det är svårt att arbeta utifrån planer 
utan någon form av dokumentation. Lagen  
kräver bara skriftlig plan för jämställdhets- 
arbete, det vill säga lika rättigheter och  
möjlighetermellan kvinnor och män, om  
arbetsplatsen har fler än 25 anställda. Planen 
för jämställdhetsarbete och arbetet med  

lönekartläggningar ska revideras vart tredje 
år. För att underlätta arbete utifrån alla 
diskrimineringsgrunder kan dock allt före-
byggande arbete föras in i en ”plan för lika 
rättigheter och möjligheter” eller en lika-
behandlingsplan. Skolor och högskolor ska 
ta fram likabehandlingsplaner som följs upp 
varje år.

Om arbetsgivare eller verksam inom skolan 
får reda på att det förekommer trakasserier måste 
denna utreda situationen och sätta stopp för  
trakasserierna. En god idé är att i likabehand-
lingsplanen även föra in skrivningar om hur  
organisationen ska agera vid kännedom om 
trakasserier. 

Fyra faser om och om igen: 
Likabehandlingsarbete kan beskrivas i olika 
faser. Beroende på forskning eller modell  
brukar de vara olika många och benämnas 
på olika sätt men ofta handlar det i grova 
drag om 1) inventering, 2) målformulering,  
3) agera och 4) utvärdera.

Fas ett handlar om att inhämta kunskap 
om diskriminering i samhället i stort, om  
diskrimineringslagstiftningen och genom 
en kartläggning av hur det ser ut inom  
organisationen. Det kan handla om att föra 
och inhämta statistik men även om frågor 
såsom ”Hur gör vi idag och varför?”. Fas 
två innebär sedan att formulera mål. Vilket  
eller vilka problem ska lösas? Målen bör vara  
tydliga och mätbara, men för att inte riskera 
att enbart fastna i kvantitet, är det en god 
idé att även ha med ett par kvalitativa mål. 
Det kan exempelvis röra en utredning av vad 
det används för ”jargong” i organisationen. 
Det är viktigt att specificera hur målen ska 
uppnås, vad som konkret ska ske samt inom 
vilken tidsram. Målen i förändringsarbetet  
behöver också vara kopplade till verksamhets- 
mål, eventuella organisationsmål och  
politiska mål om det finns några sådana. Fas 

tre handlar om genomförande, det vill säga 
de åtgärder som behövs för att målen ska  
uppnås. Fas fyra tar vid i slutet av tidsramen 
då det behövs utvärdering av det som skett 
för att se om målen uppfyllts. Vid utvärdering 
 görs ofta justeringar och nya mål och  
förändringar fastställs – och så fortsätter  
arbetet. För det går inte att arbeta mot  
diskriminering under enbart en begränsad  
period och sedan vara färdig med det. Arbetet 
måste hela tiden pågå systematiskt. Det skulle 
kunna liknas vid konditionsträning, något 
som kontinuerligt behöver pågå för allmän 
bra kondition. 

Arbetsgrupp
En god idé är att utse en arbetsgrupp för 
att kartlägga exempelvis arbetsplatsen och  
formulera en likabehandlingsplan. Gruppen 
kan sedan kontinuerligt agera bollplank 
för styrelsen under arbetets gång och vara  
delaktiga i förändringsarbetet på olika sätt. 
För att gruppen ska fungera väl och verkligen 
kunna göra skillnad bör den bestå av:
• en blandning av olika yrkesgrupper och 

verksamheter,
• främst (men inte enbart) personer som 

har möjlighet att utforma och besluta om 
åtgärder för att förebygga diskriminering 
och trakasserier,

• deltagare som har en bred och djup  
kunskap om vardagslivet i de lokaler och 
verksamheter som kartläggs, samt

• en eller två handledare som är extra  
pålästa i diskrimineringsfrågor och som 
kan planera och leda arbetet. Handledare 
kan vara någon från arbetsplatsen eller 
en extern konsult.

OMRÅDEN ATT BELYSA
För att få en djupgående och långsiktig  
förändring inom en organisation är det  
viktigt att satsa på helhetsorienterade insatser. 
En likabehandlingsplan som exempelvis  
enbart fokuserar på rekrytering tenderar att 
isoleras från övrig verksamhet. Arbetet kan 
leda till att de som ”släpps in” fortfarande inte 
arbetar på samma villkor som andra. Nedan 
lyfter vi några exempel på områden att belysa 
för en aktivistgrupp eller i ett systematiskt  
likabehandlingsarbete.

 
Rekrytering av tjänster
Normpersoner tenderar att välja de som är 
lika sig själva. En sådan person känns ofta 
som någon som kan ”passa in” utan att det  
uttryckligen tänks eller sägs att man vill ha 
just vita etniska svenskar, män, någon med 
vissa fritidssysselsättningar eller vissa kläder. 
Nationella undersökningar visar att det ofta 
är i rekryteringsprocessen som diskriminering 
sker. Det kan därför vara en ögonöppnare att 
verkligen se sig om i styrelsen, i chefsgruppen, 
på avdelningen, i medlemsgruppen eller bland 
konferensens talare. Vilka finns där? Vilka 
väljs? Vilka personer finns inte där? Vilka per-
soner finns där men får inte utrymme?

Rekryteringsprocesser kan delas in i flera  
faser: annonsering, sortering av sökande,  
värdering av information och beslut om  
anställning. I alla dessa faser kan arbetet  
förändras för en öppnare rekrytering än vad 
som vanligtvis sker:
• Det går att aktivt välja att annonsera i 

olika sammanhang för att få bredare an-
sökningsunderlag. 

• För att minimera risken för diskrimine-
ring i sorterandet av sökande går det att 
ha avidentifierade ansökningsprocesser. 
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• Under intervjuer gäller det sedan att 
som rekryterare vara självreflekterande.  
Ställer man frågor om rullstolen personen 
sitter i istället för om meriter? Undrar 
rekryteraren om personen framför sig 
verkar vara någon som kommer att skaffa 
barn? Känns utbildningar och erfaren-
heter från andra håll i världen opålitliga, 
till skillnad från svenska? Vad ser man 
själv som relevanta erfarenheter? Med 
självreflektion kan rekryteringsval göras 
som baseras på kompetens och lämplig-
het istället för ”magkänsla” och känsla av 
likhet/olikhet. 

Det gäller däremot inte bara att vara vaksam 
vid individuella rekryteringar. De som får 
tjänsterna eller uppdragen vill ofta sedan  
behålla dem. Forskning visar att personer födda 
utanför Europa förlorar sina anställningar 
i betydligt högre grad än personer som är 
födda i Sverige. Detta sker även vid jämförelse 
av utbildning, ålder och kön, familjesituation 
och branschtillhörighet. 

Kompetens
Rekrytering, titlar och avancemang är kopplade  
till synen på kunskap, erfarenheter och  
kompetens. Forskning har länge påvisat att 
egenskaper som associeras till män och man-
lighet ses som kompetens, medan kvinnlighet 
antingen kopplas till bristande kompetens  
eller en avvikande, specifik typ av kompetens. 
Forskare hävdar även att kunskap knyts till  
exempelvis vithet. Om en person sitter i en  
position att föreslå kunniga personer, rekrytera, 
fördela talutrymme eller be någon representera 
en organisation, så är det viktigt att fundera 
över den egna synen på kunskap, erfarenheter 
och kompetens. Hur definieras egentligen 
kompetens? I rekryteringssammanhang går 
det att fatta formella beslut om vad som ska 
räknas som en merit, men mycket går inte 
att standardisera och då gäller det att vara  
vaksam så att inte vissa personer, exempel-
vis vita, manliga män med hög funktion-

Makt skapas även genom tillgång och 
träning, tillgång till kunskap, möjlighet till 
samarbeten eller inblick i olika arenor.  
Träning kan vara att ofta bli lyssnad på 
och att få ta plats. Den som aldrig eller 
sällan bjuds in i olika sammanhang får 
mindre makt än de som bjuds in.

alitet, alltid anses vara mer kompetenta  
än andra. 

Även inom utbildningsområdet behövs 
reflektion över definitionen av kunskap. Vad 
ses som viktigt att belysa? Vad utesluts? Ur 
vems eller vilkas perspektiv tas fakta upp?  
Vilka personer ses som så pass kunniga att de 
får bidra med kunskap som föreläsare eller  
paneldeltagare? Om det är svårt att hitta 
olika personer som experter, föreläsare, panel- 
deltagare osv., behöver man se över vilka  
kontakter som vanligtvis används vid rekrytering.

Avdelningar, grupper och karriär
Forskning visar att organisationer tenderar 
att vara uppdelade i avdelningar och grupper 
baserade på maktstrukturer i samhället i stort. 
På en viss avdelning, den med lägre status,  
arbetar flest kvinnor eller icke-vita personer. 
I en förening kan det vara så att kvinnor för-
passas till vissa typer av medlemsgrupper från 
vilka det är ovanligt att avancera till styrelse-
position. Det kan även vara så att vissa tjänster 
alltid innehas av kvinnor och personer som 
tillhör minoritetsgrupper. Kanske är det just 
de som får projektanställningar istället för 
fasta anställningar eller som bara får arbeta 
med just likabehandlingsfrågor. 

I en arbetsorganisation ingår sådant 
som chefer, ledningsgrupper, arbetsgrupper,  
möjlighet till befordring, titlar och förmåner. 
Det är viktigt att undersöka om det finns 
mönster i dessa befordringar. Vilka premieras 
och vilka titlar räknas? Kan olika personer 
göra samma saker men ha olika titlar och där-
med olika lön? Vilka får åka på konferenser 

och fortbildningar och blir ansvariga för olika 
områden och vilka får inte det? Vilka personer 
ingår i vilka arbetsgrupper, exempelvis gruppen 
som är tillsatta att arbeta med likabehandlings-
planen?

Löner brukar vara en av de vanligaste  
faktorerna att undersöka, särskilt i jämställd-
hetsplaner där man behöver göra lönekartlägg-
ningar mellan kvinnor och män. Flera studier  
visar dock även på oskäliga löneskillnader  
mellan inrikes- och utrikesfödda personer. 

Allmän miljö
Den allmänna miljön på en arbetsplats, skola, 
förening eller inom en arbetsgrupp är, som 
nämnts tidigare, mycket viktig. Klimatet kan 
antingen lägga grund för diskriminering och 
trakasserier eller främja mångfald och jämlikhet. 
Det är därför viktigt att fokusera på detta i ett 
likabehandlingsarbete. För att ta reda på hur 
det verkligen ligger till och kunna göra något 
åt dålig miljö, behöver man titta på olika om-
råden och nivåer. Ett område är den fysiska 
miljön och hur tillgänglig den är. 

Några frågor att ställa sig kan vara:
• Kan alla ta sig in och röra sig obehindrat 

i lokalerna?
• Hur ser säkerheten ut vad det gäller larm 

och utrymningsvägar?
• Kan alla tydligt läsa material som till  

exempel arbetsschema eller långa texter?
Miljön gäller även mer osynliga, symboliska 
och psykosociala faktorer. Miljön behöver 
granskas i både formella (arbetsgrupper,  
möten) och informella sammanhang (raster, 
prat i korridorer, nätkommunikation). Finns 
det en anda eller stämning mellan människorna 
på arbetsplatsen som kan upplevas av vissa 
som negativ, men bortförklaras som gruppens 
”jargong”? Vad handlar den om i så fall? Vad 
bemöts med tystnad? Vad är roliga skämt? 
Vilka kommentarer ”får man ta”? Vad pratas 
det om? Utgår vardagliga samtal hela tiden 

från att alla är heterosexuella, knappt troende 
eller utan funktionsnedsättning? Miljön kan 
även gälla olika arrangemang. Förläggs trivsel- 
arrangemang till tidpunkter då alla har möjlighet 
att vara med och inte till exempel under religiösa 
högtider eller med så kort varsel att de som är 
föräldrar inte hinner planera för det? Anordnas 
arrangemang så att alla kan vara delaktiga  
oberoende av kroppens funktionsförmåga? 
Hur sociala förväntas alla vara utan att bli illa 
sedda?

För att ta reda på hur miljön egentligen 
ser ut kopplat till likabehandling kan personer 
få svara på enkäter och ranka sådant som trivsel 
och stämning, men även svara på frågor om 
trakasserier.

Möten
Ojämlika maktrelationer kommer ofta till ut-
tryck under möten. Begreppet härskartekniker 
har myntats inom forskning för att sätta ord på 
hur ojämlikhet skapas mellan män och kvinnor 
i mötesrum. Härskartekniker har även från  
annat håll uppmärksammats kopplat till andra 
maktrelationer såsom ålder och etnicitet. 

Härskartekniker handlar om vem som blir 
lyssnad på, vem som blir bekräftad eller vem 
som blir osynliggjord eller förlöjligad. Det 
handlar även om sådant som vems förslag som 
går vidare och hur information fördelas. Detta 
skapar ojämlika villkor och får konsekvenser 
för vem som anses ”visa framfötterna” samt 
vem som anses kompetent och får avancera. 
Därför gäller det att vara uppmärksam på  
sådant som vem som pratar mest, hur  
personer lyssnar eller ignorerar den som pratar 
och om någon blir avbruten. Uppmärksamhet 
behöver även riktas mot vems eller vilkas ord 
som väger tungt och vems erfarenheter och 
upplevelser som gäller. Vad anses exempelvis 
vara en viktig fråga att diskutera på ett möte? 

Det är även viktigt att undersöka hur 
själva mötesformerna ser ut, om de är  
utformade så att alla känner sig bekväma.  
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Kanske behöver någon fördela ordet tydligare. 
Möten brukar även främjas av att då och då 
ske i smågruppssamtal. 

De som är vana vid en grupp och vid en 
grupps kultur ser ofta inte ojämlika villkor 
under möten. Det kan behövas en kartlägg-
ning av det som pågår för att få syn på hur det 
egentligen ser ut. Ett sätt att göra detta på är 
att utse några som mäter sådant som taltid, 
vilka förslag som går vidare och vad som möts 
med tystnad. En analys av materialet kan visa 
på vilka grupper som premieras eller förbises. 

Material
Föreningar, skolor och företag producerar 
ofta olika former av material. Det kan 
vara hemsidor, tidningar, broschyrer och  
utbildningsmaterial. En del är tänkt att  
användas internt, såsom medlems- eller  
personaltidningar. Hemsidor och broschyrer 
kan även riktas mer utåt till potentiella  
medlemmar, privatpersoner, arbetssökande  
eller kunder. I utbildningssammanhang  
skapas även material för elever och kursdelta-
gare. 

I det material som produceras ges en 
mängd signaler, bland annat om normer och 
människosyn. I likabehandlingsarbete kring 
produktion av material kan följande frågor 
vara bra att ställa sig: 

• Vilka personer producerar och granskar 
materialet? Är det en homogen eller en 
heterogen grupp? 

• Vilka personer syns på bilder – vad har de 
exempelvis för hårfärg eller klädstil? Får 
personer som har en synlig funktions-
nedsättning någon gång vara med? 

• Vilka personer blir intervjuade och vad 
tas upp som viktiga frågor? Vems eller  
vilkas historia är det som berättas?  
Ur vems perspektiv ställs frågor? 

• Till vilka personer riktar sig materialet 
egentligen – vem ser framställarna  
framför sig? Ofta utgår material från 
normpersoner som läsare, vilket utesluter 
många människor. Material om ojäm-
ställdhet kan exempelvis bara ta med  
exempel som rör kvinnor i tjänstemanna- 
yrken utan att det står att det är just dessa 
kvinnor materialet riktar sig till. Ett  
annat exempel kan vara att materialet 
inte är tillgängligt för exempelvis  
personer med sämre syn. Allt från  
powerpoint-presentationer till hemsidor 
och tryckt material kan göras mer eller 
mindre tillgängliga.

Begreppet intersektionalitet har sina rötter i den antirasistiska feminismen i USA och 
uppstod som en kritik till den vita feminismens hegemoni och exkluderande praktik under 
1970- och 80-talen. Analysverktyget myntades i USA 1989 av juridikprofessorn Kimberlé 
Crenshaw. 
Akademiker och aktivister pekade på ett ständigt osynliggörande när kön konstrueras 
utifrån vita medelklasskvinnors erfarenheter, samtidigt som den exploatering som icke-
vita kvinnor utsätts för ignoreras eller förbises. Intersektionen av sexistiska och rasistiska 
strukturer av förtryck hade osynliggjorts i den traditionella feminismen. Idag inkluderas dock 
även andra maktordningar såsom exempelvis sexualitet och ålder inom intersektionella  
analyser. Den politiska och teoretiska debatten om ras/etnicitet inom feminismen har 
utvecklats i nära och kritisk dialog med marxismen och poststrukturalismen och det finns 
även paralleller mellan teoriutvecklingen inom feminismen och postkolonialismen.  
Begreppet intersektionalitet har fått stor spridning såväl i den akademiska forskningen som  
i aktivismen och den politiska debatten om diskriminering även i Sverige. Begreppet intro-
ducerades i Sverige av forskarna Irene Molina, Diana Mulinari och Paulina de los Reyes.

Intersektionalitet kan beskrivas som att granska skärningspunkter i maktprocesser i förhållande  
till tid och plats. Begreppet behöver inte ses som en övergripande teori, utan som ett analy-
tiskt hjälpmedel som strävar efter att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade 
på olika nivåer. Ett intersektionellt perspektiv förklarar processer som skapar makt. Makt 
och maktrelationer blir på detta sätt något som görs i och genom den sociala interaktionen 
människor emellan. En viktig utgångspunkt i intersektionella analyser är att kön (i likhet med 
bland annat etnicitet, klass, sexualitet, funktionsförmåga) aldrig uppträder renodlat, utan är 
sammanflätat med andra maktrelationer. 
Eftersom kvinnor aldrig enbart är kvinnor, är könsrelationer aldrig tillräckliga för att förklara 
ojämlikhet och maktutövande. Syftet med ett intersektionellt perspektiv är dels att  
synliggöra hur normavvikande, underordnade eller exkluderade identiteter (till exempel 
”icke-vit”, ”bisexualitet” eller ”arbetarklass”) produceras i dessa skärningspunkter, men 
även att uppmärksamma till exempel ”vithet”, ”heterosexualitet” eller ”medelklass” som  
privilegierade identitetskategorier.

INTERSEKTIONALITET I KORTHET
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Material som faktaunderlag och inspiration
Ageraguiden, Förbundet Vi Unga, 2010
Ain’t I a Woman - kampanjen, fanzine, Helena Parsmo, 2012
Att se annorlunda ut påverkar vem du blir,  Simon Löfroth, artikel i Svenska Dagbladet 
den 16 apr 2012
Att skildra mångfald i läromedel – Hur en inkluderande intention kan skapa underordning, 
Angerd Eilard, Tidskrift för genusvetenskap nr 4/2009
Crip – att omfamna sitt stigma, artikel i Forskning om funktionshinder pågår, nr 1/2010
Crip Theory – en preliminär positionering, text inför seminarium sep 2007, Susanne Berg, 
Lars Grönvik
Dekor eller deltagare? Sveriges Kommuner och Landsting, 2004
Den bortglömda diskrimineringen – en rapport om när människor hamnar i kläm i vardagen 
på grund av sin ålder, LSU, SPF, PRO. Seniorkraft
Den kvinnliga klassresan- konstituerande möjligheter, motivation och hinder ,
Ulla-Britt Wennerström, artikel i Tidskrift för genusvetenskap nr 3-4/2008 
Den ociviliserade ”norrlänningen” – en studie om social kategorisering och stereotyper,
Christofer Ståhle, Gustaf Hammar, Lunds universitet STV003 Statsvetenskapliga institutionen 
Den svenska vithetens melankoli, artikel i Glänta 2/2011, Tobias Hubinette, Catrin Lundström
Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, SOU 2005:56
”Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör” 
En kunskapsinventering av forskning om homofobi och heteronormativitet, 
Forum för levande historia, HomO, Ulrika Dahl, 2005
Diskriminering är mångfaldens mörka sida – en studie utifrån samtal med sex mångfaldskon-
sulter, Nadine Saab, 2010
Feminism utan gränser: Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 
Chandra Talpade Mohanty, Tankekraft förlag, 2003
Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i sko-
lan, SOU 2010:99
FN uppmanar Kina att motverka rasism, artikel i Sydsvenskan.se, 2 sep 2009  
Forskningsöversikt – likabehandling i arbetslivet, Tema likabehandling, 
Arbetsmiljöforum, 2011
Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, 
Proposition 1999/2000:79
Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2006, 
Information om utbildning och arbetsmarknad 2007:2, Arbetsmarknadsstyrelsen, SCB
Genus och vithet i den intersektionella vändningen, Katarina Mattsson, 
Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2/2010
Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskapsöversikt, 
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK-rapport 2010:1
Hetero, Sandra Dahlén, Tiden 2006
Homosexuellas villkor i arbetslivet, Goldina Smirthwaite, Gunnel Forsberg, Liselott Jakobsen, 
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(Re)producing a periphery Popular representations of the Swedish North, 
Madeleine Eriksson Department of Social and Economic Geography, 2010
Rissne och Cypern – två olika medieförklaringar till våldtäkt, 
Sandberg, Fröberg, Quick Response, 2001
”Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet”, Handisam, 2009
Samma villkor för alla akademiker?, Lena Schröder, TCO Granskar, 2009
Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering, slutbetänkande från 
JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten SOU 2007:15
Troubling Education – Queer Activism and Anti-Oppressive Pedagogy, 
Kevin Kumashiro, Paper Back, 2002
Tystnadens tyranni – om heterosexualiteten som norm i skolan och homofobi, HomO, 
Ung&Dum Om synen på barn och unga, 
Sveriges elevråd, Maja Dahl, Jenny Jonstoij, Olof Svensson, 2012
Upplevelser av diskriminering − en sammanfattande rapport samt analys baserat på en  
kvalitativ undersökning om upplevd diskriminering, Diskrimineringsombudsmannen, 2010
Vad händer med jämställdheten? Nedslag i jämställdhetens synfält, 
red. Paulina de los Reyes, Uppsala universitet, 2010
Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige. En kunskapsöversikt, 
Integrationsverkets rapportserie 2002:13, Paulina de los Reyes, Mats Wingborg
Vithetens fenomenologi Sara Ahmed, artikel i Tidsrkift för genusvetenskap nr 1-2/2012
Våld mot personer med funktionshinder, Brå, Lotta Nilsson, Olle Westlund, 2007
Vård på (o)lika villkor – en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svenska hälso- och sjukvård, 
Sveriges kommuner och landsting, 2009
Växthuset, DO

RFSL, Karlstad universitet, 2003
Hälsa, vård och strukturell diskriminering, Red: Adrián Groglopo & Beth Maina Ahlberg, 
rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 2006:78
Hälsans villkor, Genus nr 1/12
I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer Fanny Ambjörnsson, 
Ordfront, 2003
I enlighet med skolans värdegrund? rapport 285 2006, Skolverket
I normens öga – metoder för normbrytande undervisning, Lovise Brade, Caroline Engström, 
Renita Sörensdotter, Pär Wiktorsson, Friends, 2008
Integrationens svarta bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning. Utredning om 
makt, integration och strukturell diskriminering SOU 2006:79
Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 
Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Liber, 2005
JämStöds Praktika – Metodbok för jämställdhetsintegrering, SOU 2007:15
Klassbegreppets återkomst, Anita Göransson, artikel i Tidskrift för genusvetenskap nr 
3-4/2008
Kina Ett land i ekonomisk förändring, Emma Hammenstig Malin Lindgren, Luleå tekniska 
universitet, D-uppsats Samhällskunskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsve-
tenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap
Lika värde, lika villkor? Arbete mot diskriminering i förskola och skola, 
Love Nordenmark, Maria Rosén, Liber, 2008
Lilla genushäftet 2.0 – Om genus och skolans jämställdhetsmål, uppdaterad och omarbetad 
version, Linnéuniversitetet, institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, 
Maria Hedlin, 2010
Makthandbok För unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet, 
2:1 upplagan, Interfem, Red Sissela Nordling Blanco, 2011
Makt, integration och strukturell diskriminering, SOU: 2006:37
Mediernas Vi och Dom: Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, 
SOU 2006:21
Medverkan – fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter,
Tema likabehandling, Arbetsmiljöforum, 2011
Morgonpasset i P3 den 3 mars; artisten Adam Tensta uppger i radioprogrammet att 1994 var 
det bästa året i hans liv
Många syns inte men finns ändå, BO:s rapport till regeringen 2002 
Måste alla heta som Svensson? En empirisk studie av namnbyten och inkomster, 
Mahmood Arai, Lena Schröder, Peter Skogman Thoursie, Anna Thoursie, 2006 
Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring, 
Red Janne Bromseth, Frida Darj, Uppsala universitet, 2010
Om ras och vithet i det samtida Sverige, Redaktionen: Tobias Hübinette, Helen Hörnfeldt, 
Fataneh Farahani, René León Rosales, Mångkulturellt centrum, 2012
Patriarkala enklaver eller ingemansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige, 
Paulina de los Reyes, Integrationsverket, 2003
Rapport från vithetshavet, Ulrika Dahl, artikel i Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2/2010
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SANDRA DAHLÉN 

Författat skriften 

Jag är född 1974 av en mamma från Israel och 
pappa från Sverige. Jag växte upp i en socialt ut-
satt förort till Stockholm i ett miljonprograms- 
område i en lägre medelklassfamilj. Under 
min uppväxt eskalerade min utsatthet för  
rasism i slutet av 80-talet och början av 90- 
talet. Då kom allt mer talet om ”invandraren” 
och de allt starkare nazistiska grupperna ledde 
till ett ökat hot gentemot mig som judinna. 
Idag lever jag dock med privilegiet att oftast 
ses som vit svensk, likväl som positionen  
heterosexuell, medelklass och icke-funktions-
nedsatt. Positioner som på olika sätt kan ge 
mig utrymme att uttrycka mig i diskrimine-
ringsfrågor. I feministiska sammanhang har 
jag, av queera och rasifierade feminister, gång 
på gång blivit påmind om hur jag kan få och 
ta utrymme på bekostnad av andra. Detta 
är något jag hela tiden försöker förhålla mig 

SOFIA KARLSSON

Del av allt om jämställdhet, projektledare 
för arbetet med skriften 

En dignitet inom den svenska kvinnorörelsen 
beskrev mig en gång i direktsänd TV som en 
”ung tjej som var arg och ville göra karriär, och 
tror att det är allt vad feminism handlar om”. 
Det var elakt sagt tyckte jag då, men nu flera 
år senare kan jag även se att beskrivningen 
hade ett korn av sanning i sig. 

 
Jag har alltid velat vara med och göra  

världen mer rättvis och jämlik och jag har  
alltid älskat att engagera mig. Min feministiska 
kamp och glöd startade under min tonårstid.  
Jag läste Nina Björks ”Under det rosa täcket” 
och antologin ”Fittstim”. Jag blev frälst. Jag 
fick ord att sätta på min ilska. Jag kunde se att 
jag inte var ensam, fler var arga och frustrerade. 
Min ilska utgick mycket från vad jag var just 
då. En ung tjej som såg att hon förväntades 

vara tyst och snygg medan killkompisar fick 
ta plats och vara högljudda. En ung tjej som  
blev kallad hora, snabbt lärde sig spelet och 
förväntades hålla sig på sin plats. Jag upptäckte 
helt enkelt könsroller och könsmaktordning 
utifrån en tonårstjejs perspektiv. Jag såg mycket 
 men jag var också blind. När jag sedan var med 
i det arbetet som skulle resultera i bildandet 
av Feministiskt Initiativ kunde jag först inte 
begripa varför vi inte alla blev överens om 
formuleringar kring plattform och politiska 
förslag snabbare. Vi var ju alla feminister, 
det skulle väl inte vara så svårt? Feminister 
som kom från den antirasistiska rörelsen och  
queerfeminister öppnade mina ögon. För  
första gången reflekterade jag över min vita 
hudfärg och vilka förmåner den ger mig. Jag 
brukar beskriva det som att jag nu förstår 
varför en del män verkar vara så frustrerade 
på feminismen och ogärna ser att deras kön 
ger dem förmåner och makt. Det gör ont att 
granska sina egna privilegier och se hur man 
också är med och upprätthåller dem. Hur vi är 
många som sätter krokben utan att ens se det.

 
Min feministiska resa tar aldrig slut. Att 

lära mig av andra feminister och hela tiden  
försöka granska min egen position är  
nödvändig. Jag tycker mig bli bättre och bättre 
på att både se och förstå hur olika maktordningar  
samverkar med varandra. Det gör mig  
nedstämd ibland, men det fyller mig  
framförallt med hopp. När jag ser, kan  
jag också vara med och förändra.

till med skiftande resultat. Precis som andra  
fäller jag både krokben och sträcker ut  
stödjande händer. 

Min position som kvinna har säkert  
bidragit till att mitt stora engagemang länge 
gällt genusfrågor som jag har ägnat mycket 
tid åt, både professionellt och aktivistiskt. Idag 
arbetar jag sedan många år som frilansande  
utbildare, konsult och skribent i frågor som rör 
sexualupplysning, genus och diskriminering. 
År 2002 skrev jag den första sexual- 
upplysningsboken i Sverige med ett  
feministiskt och normkritiskt perspektiv. 
År 2006 kom jag ut med boken Hetero som  
beskriver hur föreställningar om kön,  
sexualitet och etnicitet samverkar och skapar 
ojämlikhet.
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CHARLOTTE SIGNAHL 

Del av allt om jämställdhet, ingått i arbets-
gruppen med skriften 

Det tog ett tag innan jag insåg att rättigheter 
och möjligheter inte var samma sak. Att bara 
för att vi formellt sett kan ha samma rättig-
heter så innebär det inte att vi får möjlighet 
att tillgodogöra oss rättigheterna lika. En 
dag på mitt första sommarjobb insåg jag att 
jag fått jobbet därför att mina föräldrar gav 
mig min pappas svenska efternamn och ett  
internationellt gångbart förnamn. Chefen 
var glad över att ha en svensk sommarvikarie 
”så att ingen behövde oroa sig”. Jag var 19 år  
gammal och helt utan erfarenhet av vård av 
äldre, det borde ha oroat många! Jag insåg 
mitt svenska privilegium, mina fördelar av att 
ha fått ett svenskt namn. Min uppväxt har gett 
mig möjligheten att röra mig i miljöer med 
olika kulturellt kapital och socioekonomiska 
förutsättningar. Jag brukar säga att jag lärt mig 
städa av farmor och att ta för mig av mormor.  

Mina två ”klassben”, som jag kallar dem, 
har gett mig möjligheten att se fördelarna  
respektive nackdelarna, begränsningarna och 
möjligheterna som de olika miljöerna hade. 
Jag ser tydligt vilka fördelar och privilegier jag 
får när omgivningen uppfattar mig som hetero- 
sexuell. Eftersom att jag bara har levt som  
kvinna vet jag inte hur det är att leva som man, 
men ibland inser jag att jag har för- eller nack-
delar av att vara kvinna beroende på situation. 
Framförallt förväntas jag klara vissa saker och 
gilla vissa saker bara för att jag är kvinna, till ex-
empel förväntas jag tycka om barn och veta hur 
de behandlas. 

Allra tydligast har det varit för mig hur 
normen begränsar – att maktordningar  
bestämmer vad som är en tillgång och vad som 
anses vara en funktionsnedsättning. Många 
förvånade miner och inte helt peppande  
kommentarer fick jag när jag började på  
universitetet. Jag som hade så svårt att läsa 
och aldrig kunde vara tyst. Att jag kunde ta in  
mängder av material utan att läsa eller att jag 
kunde tala inför hur stora grupper som helst 
sågs aldrig som en tillgång – tur att jag upp-
täckte det själv. Alla har en anledning att brinna 
för sina frågor. När jag utbildar eller föreläser 
ser jag att det är både enklare och svårare att 
se flera maktordningar på en gång. Fler saker  
faller på plats för deltagarna när hela verklig-
heten målas upp. Samtidigt väcker det ett stort 
motstånd när jag vill att vi ska granska våra 
egna personliga privilegier – när har du haft det 
lite enklare? När har du satt krokben för andra? 

För mig har det varit så tydligt att olika 
maktordningar samverkar, att beroende på hur 
omvärlden tolkar mig så får jag olika möjligheter 
oavsett vilka formella rättigheter som finns. 
Tack vare långa samtal hemma vid köksbordet 
med min familj har jag lärt mig att se både 
många av mina privilegier och motgångar. Där 
har jag fått kärlek som gett kraft att vilja dela de 
insikterna med så många som möjligt. 
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Vi som står bakom det här materialet har saknat en 
mer kortfattad skrift om intersektionalitet som är 
gjord utanför universitetens värld och språk. Vi tog 
saken i egna händer och här är resultatet.

Begreppet intersektionalitet har sina rötter i den 
antirasistiska feminismen i USA och uppstod som en 
kritik till den vita feminismens dominans och exklu-
derande praktik under 1970- och 80-talen. Med det 
intersektionella perspektiv blir bilden av ojämställdhet 
mer komplex. Vi ser ojämlikhet mellan kvinnor och hur 
ojämställdhet drabbar kvinnor på olika sätt. Med hjälp 
av intersektionella analyser kan vi se att det behövs 
olika åtgärder för att skapa jämställdhet för alla. 

Vi hoppas att den här skriften inspirerar många till att 
utveckla sitt och sin organisations jämställdhets-arbete. 
Vi kan alla vara med och göra skillnad. 

Sofia Karlsson, Sandra Dahlén och Charlotte Signahl 
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