
Normer dödar kvinnor 

I Sverige är 85 procent av alla de som åtalas för våldsbrott män. 96 procent av alla anmälda 

våldtäkter är mot kvinnor. En femtedel av hela världens kvinnliga befolkning har utsätts för sexuella 

övergrepp innan 15 års ålder. Hashtaggen ’’metoo’’ har fått alla att prata. Det svenska folket verkar 

äntligen ha öppnat ögonen för den ständigt underliggande sexismen som kvinnor får utstå i bland 

annat hemmet, på arbetsplatsen och på internet. Rörelsen har visat hur det strukturella problemet 

innefattar alla sorters män. Nationellt älskade mediaprofiler visar sig vara manschauvinister med 

alla sorters kvinnor som offer.  

Det är Mycket om #metoo inom olika branscher. Brotten faller då under arbetsmiljölagen som 

existerar som ett skydd för anställda där det ska förebyggas olycksfall. I det här fallet bör vi dock 

fokusera på att lagen ska bidra till att uppnå en god arbetsmiljö. Kvinnofridskränkning är en lag 

som existerar just i syfte för att skydda kvinnor. Den innebär att man upprepade gånger begår 

brottsliga handlingar mot sin hustru/sambo och att dessa handlingar bygger upp ett led av 

kränkningar mot kvinnans integritet. Exempel på handlingar som räknas in under grov 

kvinnofridskränkning är misshandel, olaga hot och tvång samt sexuellt eller annat ofredande. 

Slutligen är det enligt svensk lag olagligt att våldta eller sexuellt ofreda någon. Vad som räknas som 

sexuellt ofredad verkar diskuteras men lagen säger att det är ett kränkande mot en persons sexuella 

integritet. Sveriges lagar i sig är inget att motsätta sig enligt mig. Hur de tillämpas i rätten och hur 

vida de faktiskt följs är problemet. Det finns som sagt lagar och regler i samhället som de flesta kan 

stå bakom men eftersom de inte följs och #metoo har blomstrat upp som det gjort måste det finnas 

en spricka i vårt system och samhälle. Jag ser det som tydligt att det beror på strukturella problem 

och normer. Brottsutredningar om våldtäkt läggs ner med jämna mellanrum. Anledningen till att 

dessa brott läggs ner kan ha i sin grund i en restriktion av polisens resurser. Jag vågar påstå att det 

handlar om prioriteringar. Brott mot kvinnor är de som anses som mest bagatellartade av samhället 

då de ständigt sopas bort av rättssystemet och det faktum att normen är att kvinnor ska vara 

underordnade. Det handlar inte heller bara om brottsutredningar som läggs ner utan våldtäktsmän 

som frias. Tre män friades från anklagelserna om gruppvåldtäkt i slutet av 2017 trots vittnen och 

DNA-bevis. En man friades i slutet av 2016 från en våldtäktsanklagelse där argumentet för domen 

var att han trodde att tjejen sov. Vad har egentligen Sveriges rättsväsende för förklaring till alla 



dessa uppenbart felaktiga domar? Som jag har påvisat ovan så finns det lagar och förordningar men 

de behöver tillämpas i en större utsträckning. Det stora problemet är normer.  

Det finns få män som inte är problematiska överhuvudtaget och inte bidrar till det sexistiska 

samhället. När många tänker på kvinnoförtryck tänker de oftast på de mest extrema fallen som till 

exempel våldtäkt. Det är ett beteende som de flesta kan komma överens om att det är dåligt. 

Förtryck eller sexism i allmänhet kan dock vara knappt märkbar. Makten som män besitter är för 

dem flesta subtil. Sexistiska kommentarer, tafsande och ständiga skämt på kvinnors bekostnad är 

vardagsmat för kvinnor i alla åldrar och är också sexism. Män, generellt, har vissa odugliga 

karaktärsdrag som jag inte tror är biologiska utan beror på könsnormer. Män besitter en könsroll 

som är skadlig för både dem själva och för kvinnorna. Normen för hur en man bör vara har inte 

förändrats mycket sen 1800-talet då mannen skulle medverka i politik och fick bevisat vem han var 

beroende på vad han har för slags arbete. Kvinnans roll var och är den motsatta där kvinnan borde 

värna om relationer och sköta om hemmet. Inom ett förlopp på över 200 år har alltså könsrollerna 

för både män och kvinnor förblivit nästan fullständigt. Män ska vara prestationsinriktade, rika och 

ha makt. Det är viktigt att våga generalisera för att se strukturella problem. Det är inte alla män som 

beter sig hatiskt mot kvinnor men det är däremot tillräckligt många för att kvinnor ska känna sig 

otrygga i samhället. Det faktum att män ständigt behöver skildra sig själva som alfahanar sätter en 

press på dem själva att leva upp till den heteronormativa könsrollen. Det bidrar också till en 

polarisering av könsrollerna där kvinnor tvingar leva i ett fortsatt förtryck. Kvinnors kroppar 

objektifieras från tidig ålder. Det värsta en kvinna kan göra i samhället är att förfalla 

utseendemässigt. Det finns en anledning till varför kvinnor som låter håret på benen att växa och 

slutar bry sig om siffrorna på vågen provocerar, det handlar ännu en gång om normer. Ett exempel 

på den här beskrivna normproblematiken är när en niondeklass från Värmdö under en lektion i 

sexualkunskap fick extemporera kring hur deras drömpartner skulle se ut och vara. Kommentarerna 

urartade till grov sexism där det bland annat stod att killarna vill ha en tjej som ’’lyder’’, ’’tar hand 

om sin kropp’’ och ’’gillar det hårt’’. Exemplet tillhör den tidigare beskrivna könsrollen där kvinnor 

får det bevisat vem de är beroende på hur de ser ut och att hon är underordnad mannen. Vid sju års 

ålder började jag tänka på hur min kropp såg ut där jag och mina vänner kunde peka ut vad vi 

gillade och inte. Det är inget ovanligt bland unga att gå i de här tankarna då var femte sjuåring idag 

känner att de inte duger på grund av att de anser sig väga för mycket. Sjuåriga flickor ska inte ens 

veta vad ordet banta betyder som jag gjorde. Denna sexualisering av kvinnors kroppar är ännu en 

bidragande faktor till att fallen som beskrivs under #metoo ens existerar. Förövare har startat en 



egen rörelse som går under namnet #Ihave där de beskriver sin ånger över deras försyndelser. I 

många fall har jag noterat hur mäns kommentarsfält i #Ihave-flödet har fyllts av stödjande och 

förstående kommentarer av folk som skenbart verkar svara på en vän som råkat demolera deras 

kruka. Kvinnors allvarliga problem sveps ännu en gång under mattan och män får ännu en chans att 

framställa sig själva som martyrer. 

Vi måste ifrågasätta mäns beteende för att det överhuvudtaget ska kunna ske någon progression. Det 

är även nödvändigt att män tar ett kollektivt ansvar för anklagelserna i #metoo-rörelsen. Genom att 

tjata om att kvinnor ägnar sig åt manshat och starta en motrörelse mot kampanjen för att försöka 

bevisa mäns oskuld fortsätter kvinnor att bli nedtryckta och oförstådda. Det kan vara svårt att 

komma fram till en lösning som fungerar förebyggande men även effektivt på kort sikt. Kvinnors 

situation är rådande och det är en grupp som bör få hjälp snarast. Samtidigt måste vi komma fram 

till en lösning som krossar det patriarkala samhället för gott. Det kommer av uppenbara anledningar 

bli svårt att bryta de kvinnofientliga strukturerna i samhället. Genusrollerna som råder beror 

förmodligen på att män generellt är fysiskt starkare än kvinnor. Den fysiska fördelen som män 

besitter har präglat utvecklingen av de sociala samhället och könsnormerna har formats där efter. I 

dagens samhälle spelar den fysiska rollen inte alls samma roll men ändå gör den det om man ser det 

ur ett heteronormativt perspektiv. Vi måste arbeta från grunden med normerna. Det börjar med 

uppfostran av barn. Det skiljer mycket i hur vi uppfostrar flickor och pojkar. Det faktum att flickor 

väljer att leka med dockor och pojkar väljer att leka krig är ingen slump. Vid ett sommarjobb på ett 

dagis fick jag ta del av hur pojkarna fick beröm för hur högt de klättrade och tjejerna för deras fina 

klänningar. Detta är ett typiskt exempel på könsrollerna jag tidigare beskrev. Man ger bekräftelse till 

flickor genom att berömma deras utseende medan man berömmer pojkar för hur de presterar. 

Föräldrar och lärare måste ta stort ansvar i den här frågan då de formar människorna som kommer 

att ta över i samhället. Unga sinnen som hjärntvättas av samhällets sexism är något som måste 

stoppas och jag tror att föräldrar och lärare kan bidra med mycket. Enligt min teori är det alltså 

lösningen att fokusera på miljön och inte arvet.  Lärarna kan hjälpa till att ingripa i fall som på den 

beskrivna händelsen på Värmdöskolan. De kan också tillföra undervisning om feminism som 

hjälper barn och ungdomar att förstå betydelsen med kvinnors rättigheter. Det är också upp till 

politiker att ge skolor möjligheten och lärarna utrymme att lära sina elever om jämställdhet, 

könsnormer och historien bakom kvinnoförtrycket. Politiker har också makten att förändra med 

hjälp av bland annat könskvotering, pappadagar och lagförslag som gynnar kvinnor. Chefer har 

dessutom ett stort ansvar på grund av att arbetsplatsen är ett ställe där vuxna människor generellt 



ägnar det mesta av sin tid på. Slutligen vill jag uppmärksamma ett bra initiativ till en lösning på 

detta problem som är mansgrupper som startats. Mansgrupperna består av just män som under 

middagar träffas för att i nyktert tillstånd diskutera sin roll som man och vad manlighet är. 

Diskussioner bland män om deras beteende är viktigt då det aldrig kommer att räcka med att enbart 

kvinnor diskuterar genus och dess nackdelar.  

Det är viktigt att förstå kvinnors ilska när vi aldrig har fått vår röst hörd. Kvinnors ilska mot män 

bidrar möjligtvis att män blir ledsna men mäns ilska och hat mot kvinnor bidrar till ett fortsatt 

kvinnoförtryck. Kvinnors ställning måste höjas och våld mot kvinnor måste upphöra. Vi kommer att 

nå vårt mål genom att politiker, chefer, lärare, föräldrar och framförallt män som grupp tar ansvar. 

Alla människor är dock med och påverkar samhället eftersom alla blir påverkade av samhället. 

Kvinnor ska få rättvisa genom ett eller annat sätt.


