
Upphävda könsgränser skapar vilsenhet 
 
Att vissa uttryckssätt hos män och kvinnor skiljer sig, mellan olika kulturer och tider, 
motbevisar inte tesen att Gud genom skapelsen har tänkt sig att positiva skillnader 
mellan könen ska finnas. 
Oändligt mycket kan sägas om vår Skapares uppdelning av människosläktet i män och 
kvinnor. Samtidigt är det, precis som Karin Cedersjö påpekar, ett område där vi alla tycks 
famla i vårt sökande efter svar. I vår förra insändare kom vi med invändningar mot Cedersjös 
– i vårt tycke – alltför kategoriska avfärdande av de roller vi har vant oss vid att förknippa 
med män respektive kvinnor. I sitt svar valde hon att ställa några frågor som vi här vill få 
beröra, ödmjukt medvetna om att inte heller vi har något facit när det gäller detta. 

Låt oss först kommentera detta med skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Vi tror alltså 
att den ”spänning” som finns mellan könen lyser igenom på många fler områden än de som 
har med barnafödandet att göra. Dels finns det ju sådana (manliga) särdrag som basröst och 
skäggväxt – som knappast kan anses fylla någon reproduktiv funktion. Dels finns det 
psykologiska mönster i hur vi fungerar som män respektive kvinnor, som visserligen inte 
tycks vara helt allmängiltiga, men som ändå i många lägen har förmågan att skapa ett 
samförstånd män och män respektive kvinnor och kvinnor emellan. Inte minst handlar detta 
om hur vi kommunicerar. (John Grays internationella bästsäljare Män är från Mars, kvinnor 
är från Venus är ett – om än inte okontroversiellt – försök att ringa in dessa mönster.) 

Ett indirekt argument för könsrollernas reella existens är också exploateringen av dessa i 
exempelvis leksaksbranschen och Hollywoodfilmerna. Även om vi värjer oss för de 
stereotyper och överdrifter som dessa branscher uppvisar tycks det för oss orimligt att så 
många skulle kunna tilltalas av dem om de inte knöt an till något djupare än det socialt 
konstruerade. 

Intressant nog tycks också många av dessa stereotyper ”gå hem” i andra kulturer än den 
västerländska. Och samtidigt: stora skillnader finns verkligen mellan olika länder, inte minst 
när det gäller de praktiska uttrycken för det manliga respektive det kvinnliga. För oss är detta 
inget problem i sig – vi menar nämligen att det är själva ”spänningen”/komplementariteten 
som är huvudpoängen. Alltså: att vissa uttryckssätt skiljer sig mellan olika kulturer och tider 
motbevisar inte tesen att Gud genom skapelsen har tänkt sig att positiva skillnader mellan 
könen ska finnas. 

Cedersjö frågar oss vilken roll mannen bör ha ”skapelsegivet, psykologiskt och 
könsrollsmässigt”. Ja, det är förstås inte så enkelt att svara på! Men vi tror inte att detta med 
beskydd och ansvarstagande ska avfärdas riktigt så snabbt som Cedersjö gör. Vi skulle även 
vilja peka på de skillnader som finns mellan den manliga och den kvinnliga sexualiteten. Här 
tror vi att det finns mönster som är djupt förankrade i vår identitet och som därför får 
konsekvenser också på andra områden än de rent sexuella.  

Vidare noterar vi att de ledarstilar som premieras i dagens Sverige ofta är sådana som 
traditionellt har varit förknippade med kvinnlighet. Av detta skäl tror vi att många män har 
kommit i kläm och fått svårt att blomma ut i de gåvor de faktiskt blivit givna. Dessutom 
tenderar män att ha sin identitet mer i vad de presterar, medan kvinnor ofta har sin identitet 
mer i relationer. Hos båda könen skapar detta både fördelar och problem – och just därför 
behöver vi komplettera varandra. 

På detta sätt skulle vi kunna fortsätta. Vår huvudpoäng är inte att alla ska anpassa sig till ett 
visst mönster. Inte alls. Men vi tror att den förvirring vi kan se i dagens samhälle – inte minst 
i fråga om den sexuella identiteten – är en följd bl a av könsgränsernas upphävande. Det är 
långtifrån säkert att vi blir vare sig tryggare eller friare när dessa gränser suddas ut. 

Med detta vill vi också säga att det viktigaste för oss inte är att bevara de gamla 
gränsdragningarna. Det som från början fick oss att fatta pennan var i stället de gnostiska 



tankegångarna i Cedersjös krönika – nämligen budskapet att det är genom att göra upp med 
alla typer av gränser och normer som vi uppnår sann frihet som människor. Och då menar vi 
inte bara i fråga om manligt och kvinnligt. Vi ser oförmågan att uppfatta gränser som något 
positivt/skapelsegivet som själva grundproblemet, och tror att denna oförmåga är ett av 
huvudskälen till att nutidsmänniskan mår så dåligt. 
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