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Summary: As early as 1970 the term ”heightism” was coined by sociologist Saul Feldman. But

very little research has been done on general height discrimination other than in terms of what is

means for men to be short in regards to career and romantic relations.

This  thesis  is  an attempt to investigate the experiences of nine noticably below average height

people from Sweden by means of qualitative reflexive interviews, with the theoretical framework of

fenomenology, and analytical tools taken from literature about heightism itself, but also works on

weight discrimination and crip theory. Via thematic analysis I worked out two main focus areas: ”To

Deviate from Norms” and ”Integrity – Safe and Unsafe Rooms”, where I by examples from these

people's daily lives illustrate how they experience their shortness intersecting with body, gender and

ethnicity norms, considering their treatment by others and their reactions to this treatment.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund:

Strive as victims of height discrimination may, combating heightism is “like fighting a ghost.”1

Detta citat från Ralph Keyes' ”The Height of your Life” beskriver känslan hos korta personer av att

kämpa mot ett svårgreppbart sätt att bli särbehandlad. Det skylls alltid på något annat, den korta

personen vet att något är fel, men det går inte att sätta fingret på.

Jag ska undersöka hur personer som är betydligt kortare än genomsnittet för sitt samhälle

upplever konsekvenserna av sitt brott mot kroppsnormer. Nästan all forskning kring detta har gjorts

om korta mäns problem i arbetslivet och romantiska relationer, vilket jag anser är bristande i och

med att  det  finns fler  normer och ideal  att  förhålla  sig  till  än det  maskulina,  samt fler  sociala

områden i vilka det kan uppstå problem. Jag ville titta på kroppsstorlekens betydelse i vardagslivet i

en kontext av olika kön/genus med fokus på hur personerna upplever och tolkar sina egna och ser

på andra korta personers erfarenheter. På senaste tid har medvetenheten om viktdiskriminering och

viktaktivism ökat, men även korta personer upplever negativa effekter av att falla utanför normen.

Jag misstänker att problemet är större än det antas vara och vill att det ska få mer uppmärksamhet.

1.2 Syfte:

Jag ska undersöka erfarenheter och hur personer som är påtagligt kortare än genomsnittet

upplever att bli bemött av samhället i det nutida Sverige – Detta med avseende på hur personernas

kroppar som en avvikelse från normen påverkar deras vardag, med hänsyn till intersektionen av

korthet med andra faktorer. Det som jag då konkret är intresserad av är:

• Hur informanterna  upplever  att  deras  längd påverkar  deras  liv,  både  avseende praktiska

svårigheter och det sociala bemötandet.

• Vilka samhällsnormer det kan bero på och hur dessa formar informanternas upplevelse av

sitt liv, hur de ser på andra korta personer och tänker kring korthet i allmänhet.

• Hur dessa upplevelser kan tolkas i relation till faktorer som kroppsnorm, kön, genus och

etnicitet.

1 Ralph Keyes, The Height of your Life, 92
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1.3 Disposition:

Jag inleder uppsatsen med en beskrivning av temat och mitt syfte och går sedan igenom hur

jag  samlade  in  mitt  material  samt  hur  jag  analyserar  det.  Därefter  introducerar  jag

forskningsområdet  och  mina  informanter.  I  den  teoretiska  genomgången  sätter  jag  kontexten  i

vilken  materialet  kommer  att  diskuteras  genom att  beskriva  några  nyckelbegrepp.  Huvuddelen

består  av  en  diskussion och utvärdering,  uppdelat  i  de  teman jag  har  kommit  fram till  genom

analysen. Jag knyter ihop med några slutsatser i relation till mina forskningsfrågor samt reflekterar

över hur jag kan gå vidare om jag vill fortsätta att skriva om ämnet.

2. Material & Metod

2.1 Tidigare forskning:

Med tanke på att Saul Feldman myntade begreppet ”heightism” redan 1971 har det gjorts

förhållandevis lite forskning direkt relaterad till längd, särskilt inom den svenska litteraturen finns

det lite att hitta. Isaac B. Rosenbergs ”Height Discrimination in Employment” inleds med att fastän

mycket forskning har fokuserat på attributbaserad diskriminering, såsom vikt eller utseende överlag

(i vilket längd kan ingå), få arbeten har skrivits om ”ren” längddiskriminering.2 Denna artikel har

dock en bra sammanfattning av vad heightism innebär, en särbehandling av en person på grund av

deras längd. På svenska existerar en studie av Karoline Erixon: ”Diskriminering och Kategorisering

inom Rekrytering: En experimentell studie med fokus på längdens betydelse i arbetslivet” som har

en liknande utgångpunkt som Rosenbergs artikel. Båda dessa koncentrera sig dock i sin helhet på

just vad längden innebär på arbetsmarknaden. Ett område där det har skrivits någorlunda mer är

medicinskt,  som  t.ex.  artikeln  ”Short  Children  Anxious  Parents”  av  Martin  Benjamin,  James

Muyskens and Paul Saenger, som handlar om föräldrar som kräver tillväxthormon åt sina barn. 

2.2 Övrigt

Det finns även artiklar som Jonathan Rauchs ”Short Guys Finish Last”, som  handlar om

vad just specifikt  korta män utsätts för.  Över huvud taget har större fokus lagts på vad korthet

innebär för män inom en större social ram, medans korthetens innebörd för andra kön har mer tagits

upp där det rör specifika områden, som t.ex. arbetsmarknaden.

2 Rosenberg. Height Discrimination in Employment, 907
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2.3 Genomförande:

Jag har fört semistrukturerade reflexiva intervjuer3 med totalt nio informanter och analyserat

dem med hjälp av en tematisk analys. Min egna bakgrund är i genusvetenskaplig teori, i linje med

feministisk forskning – det vill säga ett normkritiskt, reflexivt förhållningssätt. Även om jag början

ville helt koncentrera mig på deras personliga upplevelser blev det snart påtagligt att jag behövde ta

med deras egna reflektioner kring andra korta (eller kortare) personer och korthet i allmänhet.  Jag

kommer att bidra med korta kvinnors och icke-binäras perspektiv på hur det är att vara kort i det

nutida Sverige i ett ämne som mest har behandlats med fokus på män och främst i USA, både för att

undersöka längdens betydelse i förhållandet till könsnormen men även för att kunna se vad som

möjligtvis gäller övergripande.

2.4 Material:

Informanterna hittade jag mestadels genom att annonsera i ett offentligt och delbart inlägg

på Facebook,  utöver detta frågade jag vissa direkt. I annonsen stod att jag sökte kvinnor upp till

160cm och män samt icke-binära upp till 168cm. Begränsningen är i förhållande till medellängden

för män och kvinnor från 16 år i Sverige (179,4 cm respektive 165,7 cm, uppmätt i 2010-2011.4),

eftersom det alltid är relativt vad som anses kort inom ett givet samhälle.5 Deltagarna valdes ut efter

deras faktiska längd, inte huruvida de identifierade sig själv som kort eller inte, eftersom jag ville

kunna fånga de reaktioner som samhället har på dem – om t.ex. någon ser sig själv som väldigt kort

men ligger mycket nära genomsnittet, råkar den antagligen mycket mindre sannolikt ut för vissa

beteenden. Även om det skulle vara intressant att se hur en självidentifiktation som kort påverkar

sociala interaktioner är detta inte syftet med min uppsats. Jag begränsade inte längden nedåt, men

valde att inte ta med personer med akondroplasi eller liknande former av småvuxenhet, då dessa

personer får en annan typ av bemötande än det jag vill undersöka. Jag valde att ta med ett ganska

brett spektrum av könsidentiteter på grund av en av mig upplevt brist i forskningen, som resulterar i

att  enbart  låta  t.ex.  transpersoner  få  delta  i  undersökningar  som koncentrerar  sig  just  på deras

specifika normbrytande.  Av mina informanter har tre könsidentiteten ”man” (en transman),  fyra

”kvinna”  och två  ”icke-binära”.  De benämns  i  uppsatsen  med de  pronomen de  använder  i  sitt

dagliga liv och har fått fiktiva namn. Alla mina informanter har gett sitt medgivande för nyttjandet

av intervjumaterialet.  De flesta intervjuer spelades in i ett ostört rum i deras egna hem snarare än i

ett  hyrt  rum på universitetet  eller  på ett  café för att  undvika att  de skulle känna sig obekväma

3 Thomsson. Reflexiva Intervjuer
4  www.scb.se
5  Benjamin, Muyskens, Saenger. Short children, Anxious Parents, 6
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respektive att det skulle bli för många störfaktorer. De andra gjordes via Skype (ljud, utom en, som

fördes via text). De flesta var enskilda intervjuer, i ett fall intervjuade jag två personer samtidigt så

att de skulle samtala – jag tyckte att det skulle vara givande att få höra vad de skulle välja att fråga

och berätta för varandra, till skillnad från en situation med enbart mig som interjuare närvarande.

Jag kände vissa av informanterna sedan innan, andra var främmande, jag rörde mig kronologiskt

från att börja intervjua de jag kände bättre till att avsluta med de som var helt obekanta för mig. Jag

transkriberade  intervjuerna  ord för  ord,  med ett  mindre eller  större  antal  punkter  för  att  ha en

ungefär längd på pauser, samt gjorde anteckningar på tonfall.

2.4.1 Mina informanter:

• Cornelia 152 cm Ciskvinna 24 Hon

• Dominic 167 cm Icke-binär 20 Han

• Jonathan 162 cm Man/Agender 33 Han

• Kim 161 cm Icke-binär 32 De

• Linn 157 cm Ciskvinna 27 Hon

• Nathalie 156 cm Ciskvinna 22 Hon

• Noah 160 cm Transman           26 Han

• Saga 147 cm Ciskvinna 41    Hon

• Theo 163 cm Cisman 35 Han

2.5 Analysmetod

För  att  utvärdera  mitt  material  använda  jag  en  tematisk  analys.  Enligt  ”Using  thematic

analysis in psychology” av Braun & Clarke är det en kvalitativ metod som går ut på att identifiera,

analysera och rapportera mönster i empiriskt material med hjälp av kodning. Koderna samlas under

olika teman, som kan omarbetas flera gånger till varje tema känns helt i sig, och inte till en stor grad

överlappar med andra teman. Den söker att tolka utifran det hela datasettet istället för, som t.ex.

narrativ analys, behandla varje del av settet som en egen fallstudie. Tematisk analys är inte direkt

kopplad till ett existerande teoretisk ramverk och kan därför användas inom olika sådana, som t.ex.

fenomenologin. Min slutgiltiga analys är uppdelad i två huvudområden: ”Att avvika från normen” –

med underteman ”Praktiska problem” och ”Sociala Normer & Självbild”, och ”Integritet: Trygga

och Otrygga rum”, med underteman ”Relationer” och ”Reaktioner”. 
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2.6 Etiska övervägningar: 

Att jag frågade vissa personer direkt ansåg jag som rimligt, eftersom jag inte bedömde det

som ett lika känsligt ämne som att vara överviktig, dock insåg jag senare att jag riskerade att väcka

obehagliga känslor hos mina informanter. Att sätta olika maxlängd beroende på vilken könsidentitet

och/eller presentation informanterna har gjorde jag ogärna, i och med att det bryter både mot min

teoretiska utgångspunkt att kön är performativt snarare än att vara en biologisk kategori6 och att

informanterna som har en icke-binär könsidentitet kan uppleva det som om jag likväl kategoriserar

dem efter ett binärt system. Jag behövde dock ta hänsyn till hur samhället har olika standarder för

vad som ses som kort som är uppdelat på det sättet, eftersom detta kommer att påverka hur jag kan

analysera informanternas upplevelser. 

Det  finns  flera  faktorer  som  påverkar  relationen  mellan  mig  som  intervjuare  och

informanterna. Eftersom jag tillhör den gruppen som jag undersöker står jag oundvikligt både på in-

och utsidan. Jag delar många av de erfarenheter som mina informanter berättar om, samtidigt som

jag måste kunna titta på dem för att ha möjligheten att analysera dem. Att jag är tillhörig gruppen

korta  informerade jag personerna om, innan intervjun i  de fall  där det skedde via internet.  Jag

misstänkte att jag inte skulle upplevas som inkräktande, oförstående eller hotfull på samma sätt som

någon som var medellängd eller längre kanske skulle, och fick det bekräftat i en del samtal som

fördes  efter  intervjuerna,  flera  sa  till  mig  att  de  tyckte  att  det  var  positivt. Det  är  omöjligt  att

undvika maktpåverkan i intervjusituationerna, ibland blev det påtagligt hur ålder och kön påverkade

stämningen i intervjun, likaså klass (i form av t.ex. utbildningsnivå). 

6   Butler. Gender trouble
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3. Teori

Jag tolkar  mina informanters upplevelser med hjälp av en  ansats som är  baserat  på Iris

Marion Youngs ingång till fenomenologi: en kombination av Maurice Merleau-Pontys teori om den

levda  kroppens  förhållande  till  världen  och  Simone  de  Beauvoirs  teori  om  att  varje  person

definieras  genom den  situation  den  befinner  sig  i  kroppligt7, det  vill  säga  utifrån  deras  levda

erfarenheter snarare än diskursen. Även att vara kort skapar en specifik situation att leva i, som inte

kan  avkastas  i  och  med  att  kroppen  inte  kan  väljas  bort.  Jag  skriver  om  mina  informanters

erfarenheter i den situation som deras kroppar utgör – Det är deras subjektiva upplevelser som blir

utgångspunkten till min analys,8 även om jag är medveten om att det jag arbetar fram ur materialet

är en tolkning av det som redan har tolkats genom mina informanter.

På grund av att det inte finns mycket litteratur specifikt kring ämnet ”Heightism”, det vill

säga fördomar eller diskriminering av en person baserad på hens längd, ett begrepp som blev myntat

av sociologen Saul Feldman9, använder jag också teorier om diskriminering på grund av kroppsvikt

och  funktionvariationer,  eftersom  dessa  framkallar  liknande  reaktioner  i  samhället.  Rosemarie

Garland  Thomson  skriver  att  kvinnor,  personer  med  funktionsvariationer,  ”etniska  andra”,

queerpersoner och rasifierade utsätts för en rad med diskriminatoriska beteenden, t.ex. försumning

och grova hatbrott, men även operativa åtgärder för att ”lagas”.10 Detta är intressant i samband med

att  korthet  (även  icke-akondroplasisk  sådan)  anses  som ett  ”tillräckligt  illa”  normbrott  för  att

rättfärdiga att föräldrar kräver tillväxthormon till sina barn (utan medicinsk anledning) och  vuxna

opererar armar och ben för att bli längre. Samhället tvingar inte dem direkt till att göra så, det är en

mer subtil maktpåverkan. Även om det finns fall där korta personer har diskriminerats i form av att

ha svårt att få jobb eller få öknamn, sker de flesta kränkningar på en mycket mer subtil nivå och

genom privilegiet  som genomsnittslånga eller  långa har jämfört  med korta.  När jag skriver om

”diskriminering”, menar jag det på detta sätt snarare än den lagliga definitionen. Det som de oftast

möter är typer av  mikroaggressioner som psychologen Derald Wing Sue definierar som ”korta

vardagliga interaktioner som skickar nedvärderande meddelanden till vissa individer på grund av

deras  grupptillhörighet.”11 Han skriver  att  de  generellt  görs  undermedvetet  från  den dominanta

kulturens sida. Enligt honom skiljer de sig från uppenbara, avsiktliga handlingar som t.ex. öppet

rasistiska uttalanden, eftersom personerna som begår dem ofta inte har intention att kränka eller är

7 Young. Att Kasta Tjejkast, 259
8 Alvesson & Sköldberg. Tolkning och Reflektion
9 Feldman. The presentation of shortness in everyday life—height and heightism in American society
10  Garland Thomson. Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, 9
11  Paludi. Managing Diversity in Today's Workplace
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omedvetna  att  det  de  gör  sårar  någon.  Det  kan  vara  uttalanden  som  upprepar  eller  bekräftar

stereotyper om en grupp eller subtilt nedvärderar den, som positionerar den dominanta kulturen som

normal och minoriteten som avvikande eller sjuk, uttrycker ogillande eller obehag med minoriteten,

antar  att  alla  i  gruppen  är  likadana,  försöker  att  förneka  utövarens  fördomar  eller  förminskar

existensen av en konflikt mellan den dominanta kulturen och minoriteten.12

Normativitet:  Normer  byggs  utifrån  vad  som  är  statistiskt  vanligast.  Erving  Goffman

skriver i sin bok Stigma13 att det att ha en uppsättning normativa förväntningar inom ett samhälle är

ett nödvändigt villkor för socialt liv, där normerna upprätthålls genom att förkroppsligas. När en

regel bryts vidtas korrigerande åtgärder av antingen styrande krafter eller av den som bröt den, och

skadan lagas. Ibland gäller speciella omständigheter, när dessa normer handlar om identitet eller

varande, där att misslyckas eller lyckas med att upprätthålla normen har en direkt effekt på den

psykiska integriteten14 – attribut som inte kan ändras är sådana, t.ex. funktionsvariationer, ras eller

kön, men även längd, eftersom bara viljan att upprätthålla normen inte räcker till i fall där personen

inte har direkt kontroll över huruvida de bryter mot den eller inte. Forskare inom Crip Theory

argumenterar att en såkallad funktionsnedsättning egentligen bara är en variation och det som måste

ändras är hur normen priviligieras. Att ett avvikande från normen inte innebär att variationen är fel,

det handlar om att analysera normen, inte att definiera vad är och inte är en avvikelse.15 Korthet ses

i  generellt  inte  som en  sådan  funktionsvariation  men  många  korta  personer  upplever  liknande

svårigheter  i  vardagen. Garland-Thomson  säger  att  utifrån  en  feministisk  synpunkt  kan

funktionsvariationer  förstås  som  en  genomsyrande  kulturell  upplevelse  av  vissa  kroppar  som

bärande på ett stigma. I den ramen ses funktionvariationer, på samma sätt som ”att vara kvinna”,

inte som ett naturligt tillstånd av kroppslig mindervärdighet, utan istället som ett kulturellt narrativ

om kroppen på ett liknande sätt som fiktionen om ras och kön. Systemet producerar subjekt genom

att skilja på och markera kroppar.16 Hon menar att feminitisk funktionsvariationsteoris kanske mest

genomslående kritik är att visa intersektionen mellan utseendepolitik och hur avvikande kroppar

anses  vara  sjuka.17 Erving  Goffman  definierar  stigma  som  ”Situationen  av  en  individ  som

diskvalificeras från fullständig social acceptans.”18 Ett stigma är ett attribut som skiljer en person

från de som anses normala och har en kraftig negativ effekt som kan täcka över andra drag hos

12 Sue. Microaggressions and Marginality: Manifestation, Dynamics, and Impact, 229 - 233
13  Goffman. Stigma, 152
14  Ibid, 152/153
15  McRuer. Crip theory: cultural signs of queerness and disability
16  Garland Thomson. Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, 5
17  Ibid, 10
18  Goffman. Stigma, 11 (Min översättning)
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personen, ibland till den grad att personen i stort sett bara upplevs som sitt stigma, det blir dennes

sociala identitet. Stigman kan ha olika former, kroppsliga deformationer, sociala ”fel” och även ras,

etcinitet och religion kan vara stigmatiserade. Stigmat är en ovälkommen skillnad till  vad andra

förväntar  sig  möta.19 Med grund i  de  upplevelser  som berättades  för  mig  av  mina  informanter

kommer jag att behandla korthet i uppsatsens ram som något som ibland bemöts som ett stigma i

samhället. Korthet bryter mot en generell kroppsnorm, som kan beskrivas med Garland-Thomsons

begrepp  ”Normaten” – som hon säger är att ”förkroppsligande av kulturens kollektiva, omärkta,

normativa  drag”, den  ”gömda  subjektpositionen  vars  gränser  utgörs  av  raden  av  avvikande

”andra”.20 Genom normatfiguren kan personer definiera sig själva som definitiv människa och kan,

beroende på deras kroppsliga drag och kulturellt kapital, inta en maktposition.21  Skulle en försöka

att beskriva normatens position genom att ta bort alla avvikelser blir det inte många personer kvar,

Goffman beskriver det såhär i en amerikansk kontext: ”in an important sense there is only one

complete  unblushing  male  in  America:  a  young,  married,  white,  urban,  northern,  heterosexual

Prostestant father of college education, fully employed, of good complexion, weight and height and

a recent record in sports.”22 Detta skiljer sig inte mycket från den ram given i Sverige, eftersom

utseendenormer har en lång historia i den västvärlda kulturen överlag.23 Enligt Garland Thomson

kan normatens figur användas som ett verktyg för att kunna titta bortom de enkla dikotomierna av

man/kvinna, svart/vit, homo-/hetersexuell, normalfungerande/funktionsnedsatt och se de subtilare

relationer bland sociala identiteter som förknippas med  kroppsliga variationer.24 Jag utgår ifrån att

korta personer är en del av denna mängd av kroppar som inte ingår i Normaten. Utöver detta finns

det ett kroppsideal, det framförallt estetiska idealet för hur en persons kropp ska vara, som varierar

kraftigt i relation till kön. Garland-Thomson beskriver kulturella dikotomier som värderande, där

vissa kroppar har  högre eller  lägre värde,  ses som vackra eller  groteska/fula.25 Dessa kulturellt

genererade standarder som ”skönhet”, ”självständighet”, ”fitness”, ”kompetens” exkluderar vissa

kroppar och bekräftar andra.”26 Att ligga nära ”normaten” ger en privilegier, ju närmare normen

desto  lättare  är  livet.  Samantha  Kwan  jämför,  i  sin  text  om  särbehandling  av  överviktiga,

vithetsprivilegier med de som personer med ”normalkroppar” har. Olikt overta former av förtryck,

som  t.ex.  uttryck  av  hat,  segregeringslagar  eller  rasistiska  förolämpningar/kränkningar,  är

19  Ibid, 11 - 15
20  Garland Thomson. Extraordinary Bodies, 8
21  Ibid
22  Goffman. Stigma, 153
23  Garland Thomson. Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, 10
24  Garland Thomson. Extraordinary Bodies, 8
25  Ibid, 8
26  Ibid, 7
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vithetsprivilegiet  en samling oförtjänta  fördelar  som vita  har.  På samma sätt  har  personer  med

normalstora kroppar kulturella och sociala fördelar gentemot överviktiga.27 Vackra individer har inte

bara sociala privilegier utan deras kroppar anses vara fria från fysisk stigma, medans överviktiga

upplever fördomar, diskriminering, stigma och stereotypisering i många sociala sammanhang.28 Jag

vill  hävda  att  detta  gäller  också  normallånga  kroppar  i  jämförelse  med  korta.  Längd  kan  och

förväntas inte ändras på samma sätt som vikt, men intersektioner med kön, ålder och etnicitet, som

förstärker eller förändrar effekten av hur korta personer behandlas finns även här. Garland Thomson

påpekar att Goffman verkar ta för givet att feminitet inte är en del av hans koncept av en normativ

människa.”29 och  skriver  att  icke-normatstatusen  som  attribueras  till  funktionsvariationer

femininiserar  i  stort  sett  alla  personer  som  har  sådana.30  Hon  nämner  även  en  studie  kring

stereotypisering  som  fick  fram  att  idéerna  ”hemmafru”,  ”funktionsnedsatta”,  såkallade

”utvecklingsstörda” och ”äldre” alla blev bedömda som liknande inkompetenta, och att detta starkt

antyder  att  mycket  könsstereotypa  positioner  ligger  i  linje  med  attityder  mot  personer  med

funktionsvariationer.31 Maskulinitet definieras genom avsaknaden av femininitet, om en utgår ifrån

att korta personer genom sitt normbrott tillhör denna skara förklarar detta varför korta män möter så

stora  problem på  grund av sin längd.  Som könsnorm  betecknar  jag  inom ramen av uppsatsen

reglerna för hur en persons kropps förväntas se ut i relation till sitt kön. Bland mina informanter

finns det könsidentiteter som inte enbart  faller  inom en binär ram, men de lever i ett  samhälle

format efter den heterosexuella matrisen, det nätverk genom vilket  kroppar, genus och begär blir

naturaliserade. Om kroppar inom denna ram ska bli förståeliga måste det finnas ett stabilt kön som

uttrycks  genom  stabilt  genus.32 Bemötandet  av  dessa  personer  som  har  olika  könsidentiteter

(man/kvinna/trans*/icke-binär) sker alltså för det mesta utifrån vad samhället läser dem som enligt

en  binär  könsuppfattning.  Personer  som upplevs  falla  utanför  könsnormer  kan ses  som ”barn”

eftersom de ofta anses inte kunna börja ”vuxendelen” av ett normliv inom  ramen av samhällets

förväntningar.33 Trans-och intersexpersoner får ofta del av de privilegier/nackdelar som följer med

det kön de lever i, men har i de flesta fallen ändå formats av en uppsättning sociala förväntningar på

deras  tilldelade  kön under  deras  uppväxt.  En annan  norm som bör  tas  upp är  vithetsnormen.

Sverige är ett land där det både inifrån och utifrån existerar en uppfattning av att det är bebott av

långa  personer,  och  att  vara  kort  på  något  sätt  ”skär  sig”  med  att  vara  svensk.  Delvis  är

27  Kwan. Navigating Public Space, 145
28  Ibid, 147
29  Garland Thomson. Extraordinary Bodies, 8
30  Ibid, 9
31  Fiske, Cuddy &Glick, 2001, ref. i Garland Thomson - Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, 7
32  Butler. Gender Trouble, 194
33  Halberstam. In a Queer Time and Place, 153
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medellängden i Sverige hög i jämförelse med många andra platser i världen, men det är också både

svårare att ses som ”vit” i Sverige eftersom det finns en inhemsk hierarki av vad som räknas som

det, där även personer som är korta och/eller har en mörk hår- eller ögonfärg exkluderas från en

idealiserad  svensk  kroppsnorm  och  tar  till  att  färga  håret,  bära  kontaktlinser,  eller  äta

tillväxthormoner.34

34  Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, Rosales. Om Ras och Vithet i det Samtida Sverige, 30
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4. Analys

Analysen är huvudsakligen uppdelad i två huvudområden ”Att avvika från normen” – med

underteman ”Praktiska problem” och ”Sociala Normer & Självbild”, och  ”Integritet: Trygga och

Otrygga rum” – med underteman ”Relationer” och ”Reaktioner”.

4.1 Att avvika från normen

Att vara påtagligt under genomsnittslängd inom ett givet samhället betyder att avvika från

normatpositionen på ett sätt som varken kan ses som ”vald” eller är lätt  att gömma. Alla mina

informanter  behöver  förhålla  sig  till  olika  normer,  av  vilka  vissa  är  mer  direkt  relaterade  till

kroppslängden än andra.

4.1.1 Praktiska Svårigheter:

I så gott som alla intervjuer tog informanterna upp en hel del praktiska problem som uppstår

på  grund  av  att  världen  i  allmänhet  anpassas  efter  genomsnittslängd  eller  längre.  Ingen  av

informanterna  anses  ha  en  funktionsvariation,  ändå  finns  det  hos  nästan  alla  en  upplevelse  att

vardagssysslor blir onödigt komplicerade eller rentav inte går att lösa utan att be om hjälp. 

På  många  sätt  upplever  mina  informanter  att  de  behöver  hantera  en  värld  som är  just

tillräckligt för stor för dem så att de möter en rad med olika praktiska problem, såsom att vissa bilar

blir omöjliga (eller mycket svåra) att köra, att ytor och skåp är för höga, möbler för stora. Cornelia

uttryckte det såhär: ”Typ, att, ens kök är ju inte gjort riktigt för en.. själv.” Linn berättar att hon

skulle behöva ligga raklång ner för att kunna nå kopplingen i de bilar hon har testat. Kim upplever

att  det inte  alltid  har  varit  likadant,  att  det vid tidigare perioder  har funnits  t.ex.  möbler  i  mer

varierande storlekar,  och att  världen tycks  ha slutat  bry sig om att  det  finns  personer  av olika

storlekar, och i grunden ger detta budskap till dem: ”Jaha du är kort, tough luck. Då får du.. sy in

dina byxor, och alltid ha lite oversize-kläder.” Theo säger om samma problem att han tänker att ”det

är ju jobbigt, och drygt, men samtidigt så... kan jag förstå att allting är anpassat efter ett normalt

spektra.” Han menar även att det skapar en viss olust i att göra saker eftersom allt ”tar onödigt lång

tid” och ”då blir man ju mindre peppad på att göra det.” Detta kan bli mycket av ett problem när

någon har ett jobb som bli fysiskt svårt att utföra, som i Cornelias fall:

Det var ganska, opraktiskt också för att, när man ska göra lyft och grejer så är man för liten för de flesta
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redskap. Och.. för liten för att lyfta vissa människor egentligen. 

På samma sätt som Theo kallar det för ”drygt och jobbigt” finns det en definitiv emotionell aspekt i

detta för andra informanter. Linn berättar om att hon får skamkänslor i samband med att behöva

sträcka sig efter pinkodsautomaten i en restaurang hon brukar äta på: 

Bänken de har [...] kortläsaren på, den är jättehög. Och.. jag måste typ såhär kämpa för att nå upp och

kunna trycka min pinkod när jag ska betala. […] För att, för mig är det värre, att behöva stå på tå och

kämpa, och skämma ut mig på så sätt, att jag kanske slår fel pinkod för att jag inte kan se, än att det skulle

finnas liksom en pall som jag lätt hade kunnat ställa mig på.” 

En annan informant uttrycker att ”det kanske inte är så kul” att ofta behöver be om hjälp. Samantha

Kwan skriver i sin text ”Navigating Public Space” om hur överviktiga har en högre  medvetenhet än

den generella kroppsmedvetenheten på grund av hur deras kroppar inte är i linje med hegemoniska

kulturella ideal35, delvis genom att de är tvungna att hantera fysiska strukturer som är byggda för

smalare individer både kroppsligt och emotionellt.36 Detta förefaller liknande vad många av mina

informanter berätter om gällande förhållandet mellan deras kroppar och omvärlden. Theo säger att

det tog honom väldigt lång tid att förstå att hans längd var kopplad till prestationen. Han försökte

vara bra på att springa och hoppa, men började först reflektera över att längden spelade in där när

han var kring 18 – Att han inte kunde hoppa lika långt och springa lika fort som sina kompisar, för

att prestationen åtminstone statistiskt är länkad till kroppsstorleken. En kan säga att Theo ser sin

kropp som oundvikligt kopplad till de begränsningar han upplede, på det sättet är hans kropp den

situation som han befinner sig i, och blir till den utgångspunkt han upplever världen igenom.37 Men

att  befinna  sig  i  situationen  ”kort  kropp”  kan  även  blir  till  ett  problem när  det  inte  finns  en

”bristande” prestation: Kim berättar om sin bror, som först växte om dem när brodern var 16, och

fram tills dess räknades som väldigt kort och dessutom tunn, och vars stora intresse i livet var att

spela fotboll. Enligt Kim blev han inte uttagen till ett fotbollslag för att han var för liten – Inte för

att han inte passade prestationstekniskt, utan för att han inte var tillräckligt stor. När han blev äldre

blev han längre, men det var för sent. Jag ser det som ett exempel på att en deskriptiv egenskap har

blivit  preskriptiv. Theo insåg att hans kropp begränsade hans prestation – Kims bror presterade

tillräckligt för att kunna spela i laget, men blev ändå inte tagen på grund av hans ”bristande” storlek.

När Nathalie berättar om en situation där hon svimmande på en konsert eftersom det inte fanns

tillräckligt med syre ”där nere” och hon behövde dras ut, uttrycker Linn att hon är rädd att hon

skulle kunna skadas i en folkmängd på grund av att vara så mycket mindre än andra och säger att

35  Kwan. Navigating Public Space, 150
36  Ibid, 151
37  Maurice Merleau-Ponty. Phenomenology of perception, 81 
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det  skapar  en  utanförkänsla  i  henne.  Ur  en  fenomenologisk  synpunkt  är  kroppen  oundvikligt

förknippad med hur vi upplever saker, våra erfarenheter är alltid också kroppsliga38 menar Merleau-

Ponty. I mycket av det mina informanter säger återkommer en upplevelse av att fysiskt inte räcka

till för den värld som deras kropp behöver relatera till, som har konskvenser som också blir sociala. 

4.1.2 Sociala Normer & Självbild:

Judge och Cable skriver att det finns en norm att en frisk vuxen person ska ha en viss storlek

och att det i samhället råder en idé om att längre personer är mer framgångsrika i livet. Även om det

är frestande att avfärda detta som en myt finns det tecken på att många element i långa personers liv

är enklare, för att längd ses som en social tillgång – som t.ex. att längre individer bedöms som mer

övertygande  och  attraktiva.39 Vissa  oroliga  föräldrar  har  sedan  åtminstone  80-talet  krävt

tillväxthormon åt sina barn40 och det finns en tilltagande intresse hos vuxna att genomgå operationer

för att göra sina armar och ben längre.41 I Sverige förs en tillväxtkurva för varje barn, ofta med en

gissning av vuxenlängden: Alla mina informanter uttryckte i någon form en medvetenhet när de

först märkte att de var avvikande gällande längd, och hur det märktes. Theo nämner att han började

avvika från växtkurvan ”kring tvåan”, men säger ingenting om hur andra reagerade på det. Saga

berättar däremot om att hennes mor blev orolig när hon fick ta tester när hon var två:

[…] min tillväxtkurva var ju under det normala och då tog man tester på mig, för att se om jag hade något

medicinskt fel, och jag vet att min mamma upplevde det som ganska jobbigt. Ähm.. fram till att de sa att

det är inget mer än att hon är kort och hon kommer alltid att vara kort, men hon kommer förmodligen att

bli längre än vad du.. är, och där hade de ju fel. 

Hon är idag 147 cm lång, vilket ligger under den gräns som definierar kortvuxenhet i Sverige.  I

”Short Children, Anxious Parents”, en artikel om föräldrars krav på tillväxthormon åt sina barn,

citeras en läkare att målet med medicin är att organismen ska fungerar bra och att en person som

kommer att vara under genomsnittslängd, men som är fullt frisk inte behöver medicineras42. Sagas

mor upplevde hennes längd inte längre som oroväckande när det fastsälldes att  det inte var ett

medicinskt problem, enligt Saga. I flera intervjuer uttrycktes det dock en negativ bedömning av att

vara ”kortast” någonstans.  Noah säger att  han skulle ha varit  besviken om han inte hade blivit

åtminstone nästan 160 cm, nästan lika lång som sin mor. Han uttrycker dock även att han skulle ha

upplevt det som obehagligt att vara kortast i sin familj oberoende av kön:

38  Ibid
39  Judge & Cable. The Effect of Physical Height on Workplace Success and Income, 428
40  Benjamin, Muyskens, Saenger. Short Children, Anxious Parents
41  Rosenberg. Height Dscrimination in Employment, 913
42  Benjamin, Muyskens, Saenger. Short Children, Anxious Parents, 7
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Om resten av min familj hade varit längre och jag hade varit kortast, då hade jag tänkt bara ”meh”. Min

stora syster är kortare än jag, det har jag ju fått höra.... ganska ofta, till exempel. 

Det blir då också intressant att hans äldre systers kortare längd kommenterades av personer som vid

den tiden läste de båda som kvinnor som något anmärkningsvärt eller negativt. Cornelia berättar om

hur hon vid ett år upplevde att komma tillbaka till skolan efter sommarlovet:

[N]är man hamnar i liksom, högstadiet och... äldre så blev det ju lite jobbigare, speciellt där i högstadiet,

då typ.. alla är, typ så börjar mogna och grejer och så blir det.. känner man sig.. fortfarande som att.. typ

alla andra är i klassen har blivit typ, mogna vuxna kvinnor och är assnygga och man själv kommer och är

bara.. kort och ser ut som om man är, tio, typ.. och man bara: åh, kej...

Det  tyder  på  vuxennormen  som  könsövergripande,  besvikelsen  från  både  de  själva  och  från

personerna som kommenterar deras korthet tolkar jag som kopplat till  längdidealet  som ingår i

vuxennormen/föreställningen  av  normaten.  En  företeelse  Derald  Wing  Sue  skriver  om  är

”Desexualization” – en typ av mikroaggression som när en person blir nekad sexualitet på grund av

sin  grupptillhörighet.43 Det  som  Cornelia  berättar  kan  tolkas  som  en  typ  av  internaliserad

desexualisering, där hon upplever de andra som ”mogna, vuxna och snygga”, och bedömer sitt eget

utseende som ”tio-åring”.  Jag kommer att  återkomma till  kopplingen ”kort” och ”barn” senare.

Även Nathalie berättar att om att komma tillbaka från sommarlovet och att ha gått från att vara

längst till att vara kortast i klassen, vilket hon uttrycker gjorde att hon kände sig avvikande både

före och efter. Längst någonstans har Linn däremot aldrig varit, hon säger även att i sammanhang

där hon inte är kortast så är det alltid något, t.ex. händer eller fötter, som är minst i jämförelse med

andras. Det är svårt att avgöra om andra har påpekat detta eller om hon själv jämför sig med andra,

men det kommer fram att hon känner en underliggande medvetenhet i hur hennes kropp skiljer sig

från  andras,  som  igen  kan  jämföras  med  hur  Samanthan  Kwan  beskriver  överviktigas  höjda

medvetenhet om deras kroppar i förhållande till andras och till rummet44.

Det går inte alltid lätt att skilja mellan köns- och vuxennormen, då kvinnlighet också  kan

ses som en avvikelse från normatfiguren. Endokrinologen som hanterar Noahs FTM-transprocess

verkade enligt Noah anta att han skulle vilja bli längre, utan att han faktiskt hade sagt något sådant.

Noah: Det blir som någon slags... ideal vi alla förhåller oss till på något sätt. […A]llting hör ju ihop det är

svårt att säga vad som beror på, eller om det bara beror på... folks olika längder eller om det beror på äh...

kön eller sexualitet eller om det beror på andra liksom maktstrukturer. Eller liksom om allting går ihop

men det är liksom väldigt svårt att säga.... vad som är vad eller är... saker beror på en viss grej eller om det

alltid är sammansmält. 

43 Sue. Microagressions, 250
44 Kwan. Navigating Public Space, 145
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Könsidealet för män kan sammanfattas som smal, men muskulös och lång45, gärna lite över

genomsnittslängd. Även för kvinnor existerar en idé att det är bra att vara någorlunda lång, men inte

för lång. Kim menar att det för de känns som att det finns en ganska tydlig skillnad i hur korta män

och korta kvinnor pratas om.  Jonathan uttrycker att har fått intrycket att ”det anses allmänt okej att

tycka att män och liknande ska vara långa för att vara snygga och bra” och att ”traditionellt hunkiga

män, sällan [är] korta, och det lär man ju in och har med sig i bakhuvudet även om man inte tänker

på det jämt.” Han upplevde det att hans yngre bror växte om honom två gånger som ”pinsamt”. På

frågan efter hur kroppslängderna ser ut i hennes familj  nämnar Saga en bror som hon säger är

”nästan  normallång:  1,78.”  Detta  stod  ut  för  mig  eftersom han  är  precis  genomsnittslängd  för

Sverige och tyder det som förorsakat av hur könsidealet för män är att faktiskt vara längre än så.

När jag frågade om informanterna trodde deras situation hade varit annorlunda om de hade lästs

som något annat än den könspresentation de hade svarade många att de trodde att det skulle vara

svårare att vara kort män/lättare att vara kort kvinna. Dominic säger även att han tror att han skulle

mer ha setts som en potentiell partner om han lästes som ciskvinna och var samma längd som han är

nu och berättar även om en vän som också identifierar sig som icke-binär.  Han menar att den som

yngre kände ett  behov att  ”hävda sin manlighet” men att  personen kunde släppa detta när den

började känna sig mer bekväm med sin könsidentitet. Cornelia menar att det är för att korta män

bedöms som mindre maskulina och det finns en stor press på män att vara det i allmänhet. Jonathan

menar att han ställer sig kritisk till många föreställningar av kön, men har ändå fått intrycket att det

är kombinationen av att tolkas/läsas som man och att vara kort som är dålig:

[M]än som överskrider gränser för vad män anses vara eller ska göra kan straffas rätt hårt. Jag tror att det

att  vara lång är  en sak som anses  manlig,  och att  vara kort  är  lite  provocerande,  som att  överskrida

gränsen mot det feminina. Inte riktigt som att t.ex. ha smink eller kvinnokläder, men lite åt samma håll.

Detta illustrerar femininiseringen av icke-normaten.46 Allt avvikande från mansidealet faller till en

grad automatiskt in i det som bedöms som feminint, och det feminina värderas allmänt lägre. Idén

att ”det slår hårdare mot män” att vara korta, som Kim citerar när de berättar om en morbror som

begick självmord och hade uttryckt att han tyckte det var ”väldigt jobbigt att vara liten” är inte

gripen ur luften. Det är t.ex. en mycket högre risk för korta män att begå självmord än för långa

män, även om det råder osäkerhet om vad som förorsakar detta.47 Om inte annat så gör könsidealet

för män att vara långa att det påverkar de på andra sätt än personer som inte identifierar sig som

45  Tylka & Calogero. Fiction, Fashion, and Function Finale Part III, 447 & 452
46  Garland-Thomson. Extraordinary Bodies, 9
47  Magnusson, Gunell, Tynelius, Smith, Rasmussen. Strong Inverse Association Between Height and Suicide in a Large Cohort of Swedish Men: 
Evidence of Early Life Origins of Suicidal Behavior?
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män. Kim återkom senare genom ett textmeddelande:

Ett av mammas minnen av sin bror som tog livet av sig är att han sade att det skulle vara lättare för min

syster att vara kort än vad det var för honom, eftersom hon är tjej. Mamma pratar så sällan om honom att

just det måste ha gjort stort intryck på henne av någon anledning, för det är det enda jag hört henne säga

att han sagt specifikt. Det är ett bra tag sedan jag hörde det, och mamma pratar så sällan om honom alls

att jag inte har gått tillbaka till det, men det fastnade i mitt huvud också. Jag vill på något sätt att hans död

inte ska vara bara en dålig sak som har hänt. Utan något som kan minska risken för att andra ska gå

igenom samma sak.

De påpekar att kopplingen mellan deras morbrors död med att han uttryckte sina tankar kring längd

för män respektive kvinnor har satt sig i både deras och deras mors minne som något som har

betydelse. Även Saga menar att korta kvinnor generellt sett har det lite lättare och berättar att det

ofta hände att korta män kom fram till henne och ”tyckte det var så härligt att de för en gångs skull

fick vara längre” och att hon har fått känslan ”att det är mer stigmatiserad att vara man och vara kort

än kvinna och kort”. Hon lägger till att det omvänt gäller särskilt långa kvinnor. Det skulle jag tolka

som att som kort  man vara med en ännu kortare kvinna mildrar effekten av att vara kort,  eller

åtminstone gör ett mannen i fråga undviker stigmatiseringen av att vara ”synligt kort”. Standarden

”mannen ska vara längre än kvinnan” dyker upp i många av intervjuerna, det går att anta att det

finns med i alla mina informanters socialisering till en grad. Inom den heterosexuella matrisen ska

personer ha en kropp som uttrycker en idealisk feminin/maskulin dimorfism.48 Därför uppstår idén

att mannen i ett heterosexuellt förhållande ska vara längre – är mannen kort, ska kvinnan vara ännu

kortare.  Jonathans  mor  har  pressat  honom  att  söka  en  kvinnlig  partner  som  är  kortare,  med

motivationen ”att det ser fånigt ut när en kort känd man 'omger sig' med långa kvinnor”. 

Något som togs upp i några av intervjuerna var att  det anses finnas en koppling mellan

korthet  och  att  samisk  ursprung,  åtminstone  i  kontexten  av  norra  Sverige.  Korthet  leder  vissa

informanters tankar till samiskt ursprung. Saga säger att hon är en i mängden i Gällivare för att ”där

har de så mycket samer,  eller  kortvuxna ändå,  alltså, kortare än genomsnittet.” Denna koppling

dyker upp i en annan form hos Kim:

Ähm... det finns en sak som.. ähm... en av mammas föräldrars föräldrar  .. som alla misstänkte.. var av

samisk härkomst för att han var så liten.. fast det inte finns något sådant i den släkten.. men. 

I boken Om Ras och Vithet i det Samtida Sverige beskrivs att ”ras” och ”etnicitet” som historiskt

och kulturellt skapade kategorier kan vara performativa på samma sätt som kön/genus, även om det

i  praktiken inte  alltid  fungerar  till  fullo,  då en persons kroppliga drag kan ”avslöja” dem49 Att

48  Butler. Gender trouble, xxiii/xxvi/136
49  Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, Rosales. Om Ras och Vithet i det Samtida Sverige, 16/17 
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misstanken att samer fanns i släkten existerade på grund av korthet är ett tecken på att kortheten

upplevs som osvensk och det måste finnas en anledning till den, samtidigt som att säga att ”samer

inte fanns i den släkten” kan vara ett sätt att slå ifrån sig den misstanken eftersom osvenskhet är

negativt belagt genom inflytandet rasbiologin har haft i svensk historia50, då samer kategoriserades

som ”mindre rena svenskar”51.

”Att ha komplex för sin längd” är inte en ovanlig mening att stöta på. Men vad betyder det

egentligen – att ha eller inte ha komplex för någonting. Det som oftast menas med komplex i detta

sammanhang är idén att någon känner sig mindervärdig och måste kompensera för sin korthet med

aggressivt beteende52 Hur beskriver informanterna sin självbild och normerna som de bryter mot?

Samantha  Kwan  skriver  om  hur  klassisk  sociopsykologisk  forskning  tyder  på  att

”vackerhet” fungerar som ett synligt statustecken som har en liknande påverkan som ras eller kön

och  skapar  förväntningar  om  en  persons  personlighet  eller  beteende.  Många  antar  att  vackra

personer  har  det  allmänt  bättre  i  livet,  och  till  en  viss  grad  verkar  det  vara  sant  –  olika

experimentella studier har visat att attraktivitet oftast korrelerar med bra resultat i önskade sociala

företeelser.53 Saga  säger  om sig  själv  att  hon hade  komplex för  kortheten  när  hon ar  yngre,  i

samband med att beskriva att hon upplevde de konsekvenser hennes längd har för hennes liv som

värre då. På frågan om hon tycker det är negativt belagt att vara kort nämner hon först fördelar som

hon ser med att vara kort,  som att t.ex. kunna enkelt kunna sova på buss eller flyg, men säger

samtidigt att hon då behöver bortse från de negativa aspekterna som svårigheter att hitta kläder eller

hur hon ibland blir bemött, och tar upp att hon har fått fysiska problem i form av knäsmärtor på

grund av den oanpassade yttervärlden. Hon avslutar med meningen: ”Men jag tycker inte att det är

negativt, att vara kort. Jag tycker att det är helt okej. Ähm.. Jag kan mer bli frustrerad när jag blir

bemött utifrån eller inte utifrån vem jag är, så.” Det tyder på att hon möjligtvis tolkade min fråga att

vara om huruvida korthet i sig var negativ. Hon uttrycker en frustration över hur hon blir bemött på

grund av hennes längd, men tycker inte att det finns något negativt med att vara kort. Hon har enligt

egen utsago i alla fall inte en dålig självbild på grund av det idag. När informanterna pratar om ”att

ha komplex” verkar det ofta inte vara konsekvenserna av kortheten som värderas negativa, utan

skamkänslan rör något annat, en typ av ”underdog shame”: en inlärd nedvärderande bild av den

egna gruppen.54 Jonathan uttrycker att han än idag har svårt att förstå att andra över huvud taget kan

50  Ibid, 30
51  Ibid, 32
52  Judge & Cable. The Effect of Physical Height on Workplace Success and Income
53  Kwan. Navigating Public Space, 146
54  Lehtinen. Underdog Shame. Philosophical essays on women´s internalization of inferiority
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tycka om honom, säger att han kopplar ihop många av sina upplevelser av att vara impopulär i

barndomen med sin längd och att han som barn egentligen inte riktigt brydde sig hur andra såg på

honom men började utveckla en depression kring 5e årskurs. Jonathan menar att han inte riktigt vet

om folk längre bemöter honom på ett visst sätt på grund av hans längd, men att han "parerar för att

slippa få kritik” för att han ”inte tar det bra”. Han säger även att han ser på sig själv som en ”kort,

fånig  person”,  och  reflekterar  över  hur  olika  fysiska  aspekter  av  hans  kropp  samspelar  med

stereotyper:

Som att jag är lite överviktig nu, och att det ibland känns som att kombinationen "kort och tjock" är sämre

än bara summan av de två. Samt att jag har skägg och ofta glasögon, och har jag då på mig gubbkeps ihop

med det så känner jag mig ibland obekväm, som att jag ser ut som en "snuskgubbe". Speciellt som jag

dessutom är kort. Så jag kopplar väl kortheten lite till olika stereotyper och dåliga representationer av

manlighet […].

Han  upplever  alltså  att  intersektionen  mellan  korthet  och  andra  attribut  som  anses  ”dåliga”

förstärker varandra. Dock säger han därpå att han ibland har tanken att "om jag vore lång så vore

jag snygg", att det skulle vara det som avgjorde allt. Han säger själv att han, trots att han inte alltid

ser sig själv som man, har med sig normerna för maskulinitet i sin bedömning av sig själv och sina

förväntningar  på  hur  andra  ska  se  honom.  Korthet  (och  även  ynklighet/klenhet)  räknas,  bland

övervikt  till  de attribut  som är  minst  önskade i  förhållandet  till  det  maskulina  idealet  gällande

attraktivitet55 Jonathan menar att just längdfrågan är något som han alltid är medveten om, som

kommer fram ibland i samtal eller mobbningsituationer och som kan få andra att bedöma honom

som en dålig person. Garland Thomson skriver om hur arketypa figurers sociala innebörd överstiger

betydligt det som är deras kroppsliga grund. De är märkta av vissa stigman, definierade igenom

representation,  som exkluderar  dem från makt  och  status,  legitimerat  av  ett  system av sociala,

ekonomiska och politiska maktförhållanden rättfärdigat genom fysiologiska skillander.56  Många av

mina  informanter  uppgav  att  de  inte  hade  tänkt  särkilt  mycket  kring  hur  korta  personer

representeras, Saga säger att hon hade tänkt på att det fanns korta sångare och skådespelare, men

ingenting som hon kände hon kunde identifiera sig med som så. De flesta kom ändå på någon

arketyp de förknippade med korta karaktärer i fiktion. Som till exempel Cornelia som tyckte att de

ofta porträtterades som ”ettriga”, och tänker på ”Danny deVito [...] Kort, ettrig, och, vass i mun”,

eller mycket små och sjuka. Denna stereotyp spelar delvis in i kompensering för korthet genom

aggressivt  beteende. Theos  tanke  var:  ”Snabb och kanske  klyftig.”  Kim tycker  att  i  många av

porträtten  av  korta  personer  följde  med  en  frustration  eller  mindervärdighetskomplex,  och

55   Ridgeway & Tylka. College Men’s Perceptions of Ideal Body Composition and Shape, 214
56   Garland Thomson. Extraordinary Bodies, 8
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konstaterar  att  där  temat  korthet  behandlas  pratas  det  ofta  om  som  en  brist  som  de  behöver

kompensera för. Dominic nämner användningen av korta karaktärer som ”comic relief”, att göra en

karaktär väldigt kort för att göra den oseriös, medans en seriös karaktär sällan porträtteras som kort.

Det är sällan att informanterna går in på att dessa arketyper påverkar dem, men när han pratar om en

arketyp i fiktion säger Theo säger att han inte är ”en stor och mäktig krigare och [...] blir aldrig en

hjälte” och att han inte passar in i idealbilden ”av män som stora och starka, och.. och maskulina”.

Han lägger dock också till att den idealbilden är fylld med en rad mentala attribut som inte känner

igen sig i och uttrycker också att det inte är ett problem för honom att avvika från just den fysiska

aspekten av vad det innebär att vara man. Theo säger senare: ”Normen är jävligt, det är jävligt sjysst

när man är inom det spektrat då har man det lätt” och menar att han upplever det som om det är lätt

att inte fundera över något om man inte tillhör en viss grupp med en viss sorts problem – vilket är

en  av  de  definioner  för  vithets-/kroppsprivilegium  som  Samantha  Kwan  ger:  att  de  som  har

privilegiet  tar  det  för  givet  och  agerar  som om deras  liv  och upplevelser  är  normtekniskt  och

moraliskt neutrala.57 Rosenberg skriver om hur John Kenneth Galbraith beskriver att långa personer

har ett privilegium framför korta som en av de mest uppenbara och samtidigt glömda fördomar i

samhället, och frågar: ”If you do not believe it, consider whether you yourself would like to be

taller and try putting your finger on the reason why, or why not.”58 Jag ställde en del frågor kring

huruvida mina informanter trodde att genomsnittlånga eller längre personer förstår sitt privilegium.

Theo tyckte att det berodde på vilka delar av konsekvenserna av att vara kort det handlade om – han

tror att de flesta i någon utsträckning har en uppfattning att korta personer har praktiska svårigheter

som de inte har, särskilt jämfört med de som ligger mycket under genomsnittslängd, men både han

och Cornelia sa att trodde att de i allmänhet inte funderar särskilt mycket över det.  Linn säger att

hon har fått en uppfattning att det inte är medvetna om det, men att hon dessutom tror  att de viftar

bort  det  när  de  blir  medvetna.  Hon  kopplar  ihop  det  med  sin  rädsla  att  försvinna  eller  bli

nedtrampad i en stor folkmängd, att de kan se att vissa ”försvinner” och andra inte, men att de inte

ser det som förknippat med kroppen. Hon säger att hon upplever att ”ens längd, oavsett om man är

kort eller lång, [...] det blir en del av ens personlighet... på olika sätt.” Kortheten verkar ingå i alla

informanters självbild till en olika stor del, Nathalie är dock den ändå som säger att hon definierar

sig själv som ”liten” eller ”minst” och tappar en del av sin identitet när någon som är ännu mindre

är närvarande. Iris Marion Young skriver att ”vår identitet formas bland annat av hur andra personer

uppfattar oss, och de bildar sig en första uppfattning genom att associera oss till någon grupp, en

57  Kwan. Navigating Public Space, 145
58   Rosenberg. Height Discrimination in Employment, 909
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grupp som alltid redan är förknippad med särskilda attribut,  föreställningar och normer.”59 Kim

berättar vid ett tillfälle om konceptet att ses och behandlas ”som kort”. Inom familjen betraktade

Kim själv sig inte, och har inte betraktats som kort, eftersom alla var kring samma längd. Sedan

säger de:

”Att sen komma ut i andra situationer, och dels förstå att jag betraktas som kort, och att, äh.. gör nog

något med hur folk betraktar mig, har känts ganska främmande.. på något sätt, för att jag inte har betraktat

mig själv som kort. Äh, så.. jag har väl inte riktigt tagit det för givet kanske? Så att jag inte.. att jag inte,

har varit van vid att bemötas som kort och därför har det... ibland blivit extra tydligt? Eller förvirrande?

Eller förvånande... ”

Young skriver även om konceptet att bli ”inkastad” i en grupp, att upptäcka att en är del av en grupp

som en inte har valt att vara med i: ”Man upptäcker sig tillhöra en grupp, och inser i samma stund

att man alltid, i hela sitt liv har tillhört denna grupp”.60 Kim blir frustrerad över en skillnad (bl.a. att

längre pratar över huvudet på dem) i hur de har känt sig behandlad i sammanhang där de setts som

kort jämfört med situationer där de inte har det. Efter att jag bad dem att beskriva närmare berättade

Kim att de upplevde det som reducerande och att det verkar finnas med någon sorts förväntningar,

och funktioner som de inte känner igen sig i och inte själv har fått välja. De säger även att de är

ganska känsliga för andras förväntningar och har en tendens att anpassa sig efter dem som de inte är

bekväm med att ha, och tycker det är mycket obehagligt när det blir tydligt i hur de agerar. Goffman

skriver att någon som bär på ett stigma inte egentligen känner sig så annorlunda inifrån, samtidigt

som den  själv  och  andra  definierar  den  som utanför  normen.  Det  leder  till  en  grundläggande

motstridighet i denna individs självupplevelse, som får den att leta efter sätt att lösa situationen.61

4.2 Integritet – Trygga och otrygga rum:

Eftersom informanternas kroppar oundvikligt finns med i de livssituationer de upplever har 

de alla till en grad behövt hantera att vara normbrytare. Detta påverkar hur deras sociala relationer 

ser ut och hur de väljer att reagera i en given sådan. 

4.2.1 Relationer:

Alla mina informanter nämner vid något tillfälla i intervjun något om ”att ta plats” eller att

ha en viss ”utstrålning”, t.ex. att de har behövt lära sig att ta plats/hävda/stå på sig. Ofta handlar det

om att de tycker att detta är svårare på grund av deras längd eller att faktumet att de tar plats/har

59  Young. Att Kasta Tjejekast, 60
60  Ibid, 60/61
61  Goffman. Stigma, 132/133
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denna utstrålning  på något  sätt  ”döljer”  att  de  är  korta.  De pratar  även om att  större  personer

automatiskt tar mer plats, eller om att befinna sig i över- eller underläge i möte med andra. 

De flesta berättar att de kommer från familjer där alla eller nästan alla är korta. Vissa säger

att detta har pratats om i familjen, men att det inte nödvändigtvis har funnits en medveten hantering

av  det.  Saga  berättar  att  hon  har  en  stöttande  mor,  som  har  gjort  att  kortheten  ”inte  har

nedvärderats”. Kim menar att korthet mest har nämnts skämtsamt eller i historier. Deras syster, som

de säger är ”bra på att presentera saker”, har lättsamt pratat om situationer relaterade till hennes

längd som Kim inte alls skulle ha tagit lika lätt. Det är svårt att säga om systerns sätt att presentera

saker kanske betyder att hon egentligen inte är lika okej med sin längd eller om det bara är en

misstanke från Kims sida. Många nämner något som samlat målar upp en sorts hierarkie av vem

som är längst/kortast i familjen. Cornelia, som är kortast i sin släkt, säger till exempel att även de

som är korta i hennes familj behandlar hennes som ”väldigt liten”, Nathalie beskriver att männen i

hennes familj inte är like tydligt korta och att hennes bror ”tror att han äger världen” när han kan nå

skåpen i köket i jämförelse sina två systrar som behöver en pall. Theo tycker att det är lättare att

vara framåt i en diskussion med någon som är kortare. Han ger ett exempel av hur han i samtal med

sin syster har mycket lättare att vara rättfram och ignorera tanker på att han skulle kunna råka såra

henne, att göra henne irriterad eller arg. Han säger: ”Jag vet att det finns som inget hot därifrån. Inte

så att det är på ett medvetet plan så att jag vet det, men det vet jag ju, någonstans. Jag är... dubbelt så

stor som, hon är.” Detta relaterar han då till sig själv, och säger att han kan tänka sig att längre

personer på samma sätt inte ser ett hot i honom, och därför kan behandla honom mer respektlöst,

även om han inte egentligen upplever det så. Han känner sig mer avslappnad, samt kan lättare säga

vad han vill i möte med personer som är kortare än honom och kan föreställa sig att det då gäller

längre personers möte med honom. Nathalie berättar om att hon har behövt kompensera för att få

respekt i de interaktioner hon har haft på högstadiet, vilket gjorde att hon började anstränga sig för

att ta mycket plats, att ”tvinga sig” att prata för att ”folk skulle kolla på [henne]. Hon nämner också

att hon just då hade många manliga vänner, som blir en till faktor i huruvida hon kunde ta plats,

eftersom pojkar socialiseras in i att ta mycket plats medan flickor uppmuntras att inte göra det.62

Formuleringen ”att ta plats” kommer upp fler gånger i samtal med Nathalie och Linn, men finns

även med i hur ”att synas” diskuteras i de andra intervjuer. Jonathan berättar att han var impopulär i

sin klass på låg- och mellanstadiet, och fick mycket kommentarer om att han var kort. Han ville

höras och pratade mycket, trots att han anser att han saknade social kompetens, delvis för att han

62  Young. Att kasta tjejkast: texter om feminism och rättvisa, 261
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hoppades på att kunna motbevisa de andras negativa bild av honom. Saga säger att det beror på

gruppen hon befinner sig i vid givet tillfälle, om hon känner sig sedd eller inte. Med de hon känner

– vänner, kollegor eller inom ett fritidssammanhang – har hon inga problem med att känna sig sedd,

inte heller i jobbsammanhang, då hon arbetar i ett yrke där personer är tränade att se varandra enligt

henne. Men om det är i ett generellt sammanhang där många träffas har hon upplevt att ”samtalet

några gånger har skett ovanför [hennes] huvud.” Linn säger vid ett tillfälle att hon upplever att det

hos vissa långa personer känns väldigt tydligt som att de, eftersom de redan tar så mycket plats rent

kroppsligt, också har fått möjligheten att ta mer plats personlighetsmässigt. Detta stöds av forskning

som säger att långa personer ges nästan dubbelt so mycket personligt utrymme än korta personer. 63

Hon fortsätter med att berätta om hur, när hon är ute med längre kompisar, upplever att det är de

som blir talade med eller frågade saker eftersom de syns på ett sätt som hon själv inte gör. Hon vet

inte om det faktiskt har med längden att göra, men hennes upplevelse är: ”De syns. Och... jag syns

inte på samma sätt.” Detta speglas då av Nathalies berättelse från sitt jobb, om hur hon behandlades

jämfört med en kollega:

Hon är riktigt lång! Och... trots att jag är, och var väldigt bra på det jobb jag gjorde så gick folk till henne,

och hon var blyg på riktigt, hon ville inte prata med människor. Och jag ville gärna prata med människor,

men folk frågade: ”Men ja vad säger hon” och ”kan jag prata med henne” och trots att vi hade samma

kläder och samma befattning och folk ville bara hellre snacka med henne, om sådana allvarliga grejer.

Linn säger att hon måste, för att kunna nå ut på arbetsmarknaden, både trycka undan sin blyghet och

kompensera för sin korthet, annars skulle hon inte tas på allvar. Eftersom hon känner att hon redan

uppfyller stereotypen av ”liten tjej” kan hon inte tillåta sig att försvinna in i mängden, men att det

ändå lätt händer, särskilt när andra inte anstränger sig för att inkludera henne – då känns det för

Linn som om hon inte finns, hon ”reagerar dåligt” och slutar prata istället.  Som tidigare nämnt

känner Saga sig som ”en i mängden för en gångs skull” på ett positivt sätt när hon är i Gällivare:

Jag kan tycka det är väldigt skönt när jag är så långt norrut, för då är det ingen som reflekterar över min

längd, då är jag inte utglodd. Det kan jag upplever att man blir i andra delar av Sverige, för där blir det så

avvikande. Så, så att en del tittar till. Och det tror jag är på grund av längden, äh, så. Men när jag är uppe

där, det vill säga när jag har en normalitet, äh eller åtminstone en del av en normalitet, då upplever jag

något som jag inte upplever i min vardag i Stockholm. 

Garland-Thomson skriver om hur de kroppar som döms som mindervärdiga blir ett spektakel av

annorlundahet i en ekonomi av visuella olikheter, medans de som är omärkta skyddas i en neutral

normalitet.64 Saga,  Linn och Nathalie känner sig osynliga samtidig som Saga säger att  hon blir

63  J.J. Hartnett et al. Body Height, Position, and Sex as Determinants of Personal Space,129, 134
64 Garland-Thomson. Extraordinary Bodies, 8
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stirrad på och njuter av att vara någonstans där hon inte blir det för att hon där ingår i normaliteten.

Iris Marion Young skriver om konceptet ”Kulturell Dominans” – att någon tillhörande en utsatt

grupp blir osyliggjord samtidigt som den blir stereotypiserad och skiljs åt som ”den andre”.65 Sagas

korta kropp är inte något hon kan ta sig ifrån, den möjlighet hon har att vara inom normen är att

befinna sig någonstans där andra också är korta. Som reaktion på Nathalies tidigare exempel om att

behöva dras ut från en konsert  säger Linn att  hon känner sig hotat  när hon står i  en grupp av

personer som antagligen till största del är längre än henne. Hon säger att tanken har slagit henne att

hon skulle kunna ligga avsvimmat på golvet och ingen skulle se henne:

Det är så lätt att jag bara skulle trilla och ingen märker någonting. Alltså, för att jag... jag finns ändå inte

där, jag syns ändå inte. Så att, jag brukar alltså inte stå mitt i klungan och det är väldigt hotfullt för mig.

Så att jag brukar [...] se till att jag liksom står utanför gruppen.. vilket blir ytterligare ett utanförskap. Men

hellre det, än att jag står.. mitt i.

Hotfullhet tas upp i en annan form i intervjun med Theo – han tycker det är svårare att stå på sig, på

grund av en mindre kroppsstorlek, men att det inte så ofta händer just i hans fall. Och lägger till att

när det händer så har han ”ett kroppsspråk som är skrämmande när det krävs”. Varför krävs det att

vara hotfull? Det står i en intressant kontrast med uttalandet som Theo tidigare gör när han tar upp

han pratar om en arketyp i fiktion och menar att han vet att han inte lever upp till det maskulina

idealet, men inte heller behöver det då det är fyllt med attribut som han inte känner igen sig i. Att

”kunna  vara  hotfull”  kan  däremot  ses  som  just  en  extrem  del  av  hur  pojkar  uppmuntras  att

kroppsligt ta plats, vara utåt och ta för sig66, vilket kan kännas extra nödvändigt för någon som inte

har den kroppstorlek som motsvarar vuxenidealet. Denna fysiska aspekt av över- och underläge har

även  Dominic  upplevt,  då  han utsattes  för  vad  han beskriver  som ”grabbig  gruffighet”.  Enligt

honom är det mer sannolikt att råka ut för det om en är kort/mindre, och att det är svårt ”att gruffa

tillbaka om man inte har så mycket att komma med”. Theo menar att det finns en psykologisk faktor

i  det  som  han  ser  som  övergripande,  att  ”människor  som  är  mindre  har  en  tendens  att  bli

intimiderade av människor som är större” och att detta kan förstärkas av andra faktorer som kön

eller  ålder.  Det  finns  forskning som påstår  att  det  finns  en sådan effekt,  att  människor  baserar

sociala hierarkier på vem som vi behöver titta upp eller ned på rent fysiskt.67 Han fortsätter med att

fundera  över  hur  det  påverkar  hur  andra  personer  ser  på  honom  och  att  han  själv  ”på  ett

psykologiskt plan i alla fall ska känna [sig] lite underlägsen” i mötet med längre personer eftersom

han alltid måste titta upp på dem. I sin text om längddiskriminering på arbetsplatsen skriver Judge

65  Young. Att Kasta Tjejkast, 81-82 
66  Ibid, 260/261
67  Fisher. Body Experience in Fantasy and Behaviour
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& Cable  att  längdens  betydelse  har  evolutionär  ursprung  eftersom djur  använder  höjd  som en

indikator för status och kraft när de bestämmer sig att kämpa eller fly. Därför skulle en större längd

betyda större makt och kräva respekt från en sociobiologisk ståndpunkt och har konsekvenser för

personers sociala status, personlighet och beteenden.68 Jag ställer mig kritiskt till det här från min

egna utgångspunkt, att människor är en art som är så kulturpåverkad att det i stort sett inte går att

skilja vad som är ”naturligt” och vad som är ”kulturellt”, med stöd i hur feministisk teori ser på

kategorier som kön, klass, ras, etnicitet och sexualitet – och jag skulle vilja tillägga längd – som

exkluderande förtryckssystem snarare än naturgiven ordning.69

Många av informanterna nämner situationer där någon har blivit förbluffad över att de är

korta, antingen att det ”plötsligt märker det” eller reagerar med förvåning när informanten själv

påpekar det. Att reagera på det sättet tyder på att det finns en laddning i det, om kroppslängden bara

vore en siffra, skulle andra bli så förvånade? Kim har ofta upplevt att andra blev förvånade över hur

kort Kim var efter att redan ha känt dem ett längre tag, vilket de förmodar hänger ihop med att ha

vuxit  upp  i  en  familj  där  de  inte  var  korta  i  jämförelse  och  på  grund  av  detta  har  en  ”stor

utstrålning”. Nathalie säger att hon tror att många har en föreställning om hur långa människor ska

vara, hur korta människor ska vara, och hur människor inom  ”normallängd” ska vara:

Jag upplever ofta […] att folk blir lite chockade. Till exempel när vi sitter och äter middag.. [...] och sen

så ska jag ställa mig upp, och hämtar någonting och så säger alla: ”Men gud! Vad kort du är! Det har jag

inte tänkt, på, Nathalie, är du sädår kort?” [...] Och då är det som min personlighet inte var någonting som

de skulle förknippa med att vara kort. Och jag kan tänka mig att det kan vara så att jag kanske tar lite mer

plats än vad man förväntar sig att korta människor ska få göra och därför blir de lite chockade, när det

visar sig att jag är kort. Att man inte riktigt beter sig som de förväntar sig.

Erving Goffman skriver i sin bok ”Stigma” att samhället etablerar kategorier för personer och de

komplimentera egenskaper som känns normala och naturliga för dessa. När vi träffar en främmande

person förväntar vi oss vissa egenskaper utifrån den kategori vi har satt personen i.  I förlängningen

förlitar  vi  oss  på  dessa  förväntningar,  och  till  och  med  tar  dem som något  vi  kan  kräva  ska

uppfyllas. Vi är inte alltid medvetna om att ha gjort det, till frågan om huruvida de har uppfyllts

eller inte uppstår, och det är då vi märker att vi har gjort antaganden baserade på fördomar70, vilket

också kan relateras till Kim tidigare beskrivna känsla av att ”bli behandlad som kort” i en situation

jämfört med att inte bli det. Saga pratar om att ofta bli frågad efter sin längd eller behöva prata om

den, och att andra sedan reagerar med: ”Nej men är du verkligen?” och ”Det kan du inte vara!”,

68  Judge & Cable. The Effect of Physical Height on Workplace Success and Income
69  Garland Thomson. Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, 6
70  Goffman. Stigma, 11/12
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vilket hon tycker blir mest tjatigt nuförtiden, men brukade uppleva som väldigt jobbigt när hon var

yngre, för att ”det blir en sådan fokus”. Dessa påpekanden kan ju vara en genuin upplevelse av

förvåning, samtidigt är det märkligt hur det ska vara acceptabelt att kommentera en annan persons

kropp på det sättet. Detta tolkar jag som en variant av en mikroaggression, ”Denial of privacy”: När

en person krävs ge information om det som anses vara avvikande. Det som förmedlas till personen

är att hen inte får hålla information privat.71 Linn skulle inte börja prata med någon annan om att

denna är kort, trots att hon själv är det, på grund av att inte vilja såra personen:

Man vet ju aldrig vad folk har varit med om. Och, jag vet hur ofta jag har känt mig [...] lite retad, och så

när jag har varit yngre. […] Jag tänker om den här personen kommer från någonstans, liksom en släkt där

de är  längre,  så  kanske  det  har  varit  jättejobbigt?  Och hemskt...  och har  varit  kort.  [...]  att  den här

personen kanske har liksom lidit hela sitt liv och kanske har blivit mobbat. Det vet inte jag. Så därför

innan jag känner personen och vet hur hen förhåller sig, så vill jag liksom inte peta i ett öppet sår. 

Den egna upplevelsen av att det är jobbigt att vara kortast, gör att Linn inte vill säga något som rör

längd eller storlek när det finns någon nära som är ännu kortare. Särskilt när någon är ännu mindre

känner hon att hon helst behöver hålla tyst om det, för att inte dra uppmärksamhet till det. Nathalie

känner att hon ibland kan skämta om sin egen längd för att hon känner att hon kan hantera det, men

även hon gör det helst bara sålänge inte någon annan kort kommer in i rummet, för att hon inte vet

huruvida den personen också kan det. I Linns familj har det skämtats om –  och då har hon upplevt

det som välkomnande, roligt och otvunget, eftersom det var någonting som alla delade. Men det

fungerar då bara när alla är på samma nivå enligt henne, skulle hon driva med sin egen korthet

någonstans  där  många  är  längre  blir  det  till  någonting  negativt  –  då  känns  det  som om hon

nedvärderar sig själv. Nathalie lägger till att det skulle vara som om man blir skrattad åt istället för

att skratta med varandra. Min tolkning av det är att det finns en trygghet i gruppen av andra korta

eftersom det går att dela erfarenheter på ett skämtsamt sätt utan förlöjliga sig själv i processen, både

för att de andra förstår vad som pratas om, men även för att det, genom att röra sig i en mängd där

genomsnittslängden är mycket lägre, uppstår en normalitet som inte kan upplevas där nästan alla är

längre. 

4.2.2 Tagen på allvar: 

Ett återkommande tema i intervjuerna är att uttrycka att det att vara kort är ett problem och

få svar från omgivningen att det inte är det. Många av dem upplever att de inte känner sig tagna på

allvar, antingen som hel person eller i det de säger. De kan ta formen av att inte bli trodd, att det de

71  Sue. Microaggressions, 249,/252

27



Kai Reichwaldt                          08/01/2015
Makt & Kön C – HT2015

sagt glöms bort eller att de får råd och tips, samt erbjudanden om ”hjälp” utan att ha bett om eller

behöva det.

Många av informanterna uttryckte att  de tyckte att  korta personer togs mindre på allvar

överlag. Saga menar att det var mest när hon var yngre att hon upplevde detta, Noah menar också

att det  var något även han upplevde framförallt när han var yngre – han motiverar att det hände mer

sällan nu på grund av att han ”utstrålar andra saker nu” än vad han gjorde då. Cornelia ger två

konkreta exempel där hon känner att hennes klagomål över att personer behandlade henne på ett

visst sätt har blivit  bortviftade.  Det ena är att  hennes dåvarande, mycket längre pojkvän ställde

skålorna upp i de högsta hyllorna i köket, fast hon hade bett honom att inte göra det. När hon blev

arg tyckte han att hon ”överreagerade”. Det andra är att hon har bett andra att inte lyfta henne eller

böja sig nedåt när det pratar med henne, och har då blivit kallad för ”överkänslig”. Hon antar att de

inte menar något illa med det, att det inte gör så mycket, men att det gör att hon inte känner sig

tagen på allvar och att dessa personer inte accepterar hennes personliga utrymme. Cornelia utsätts

för en mikroaggression här, ”Denial of Experience”, hennes upplevelse av en situation som hon inte

har kontroll  över på grund av att hon inte kan välja att vara längre,  nekas/minimeras. Det som

signaleras till henne är att hennes tankar och känslor inte är äkta och dessutom oviktiga för de som

utsätter  henne  för  det.72 En  relaterad  berättelse  kommer  från  Theo,  han  känner  att  folk  ibland

behandlar honom med silkesvantar, för att de tror att han har komplex/dåligt självförtroende för sin

längd, antar att han skulle ha svårt att närma sig kvinnor eller hävda sig – och inte heller går med på

att tro honom när han säger att han inte har det. Han tycker att det blir ”en ganska märklig social

dynamik”  på  grund  av  det,  och  att  han  kan  bli  frustrerad.  Även  detta  är  både  en  oinbjuden

behandling som skör, och ett inkräktande i form av ogrundade antaganden. Samtidigt säger Theo att

inte tro på vad någon säger är ett ganska vanligt beteende och att han inte har en känsla av att inte

bli tagen på allvar. Han menar att det att någon tycker något är roligt betyder det inte att de inte tar

det  på  allvar,  och  att  folk  inte  har  något  problem  med  att  hjälpa  till.  Noahs  samtal  med

endokrinologen som sa att testosteronbehandlingen inte skulle göra honom längre utan att han hade

frågat är också ett exempel på ett oinbjudet svar på en fråga som det utgicks ifrån att den fanns hos

Noah.  Ett  av de  mest  påträngande exemplen av omyndighetsbehandling/oinbjuden ”hjälp” kom

dock från Saga, i ett mejl som skickades efter den faktiska intervjun, något som hon säger gjorde

henne upprörd efter det hade hänt, och som hon känner hon själv kunde hantera, men funderade i

efterhand hur det hade varit för någon annan, eller om det hade hänt henne i en sårbarare fas i livet.

72  Sue. Microaggressions, 251
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Hon blev kallad till ett rutinprov för att upptäcka eventuell livmoderscancer. I det fallet var det i en

drop-in version där den kallade möter  en slumpmässigt  utvald barnmorska.  De har inte träffats

tidigare och inga journaler läses innan. Följande dialog utspelar sig när undersökningen börjar:

BM: Oj, vad liten du är. Hur lång är du?

Saga: 147 cm.

BM: Har du fött barn någon gång?

Saga: Va?

BM: Ja, jag tänkte hur du klarade graviditeten och förlossningen så när du är så kort (eller om hon sa

liten).

Saga: Nej, det har jag inte gjort men jag antar att barnet i så fall skulle anpassa sig efter min storlek och

att det skulle fungera utmärkt.

BM: Ja, det har du säkert rätt i (konstpaus)... om inte din pojkvän var väldigt lång vill säga.

Saga: Jaha...? (något tvekande)

BM: Ja, för om pappan är lång så kan fostret bli väldigt stort och då skulle det nog kunna bli ett problem.

Saga: Ja, nu lever ju jag ensam så just nu är inte det aktuellt.

BM: Nej, jag förstår men vänta inte för länge bara om du vill ha barn för du närmar dig 40 och då blir det

mycket svårare att få barn..

Saga nämnar flera orsaker som gjorde att hon blev irriterad i efterhand: Barnmorskan hade ingen

aning hur Saga kände kring sin längd (som dessutom var irrelevant för undersökningen), att hon ur

nyfikenhet ville veta om Saga kunde klara en graviditet utan att veta om Saga kunde eller ville få

barn, att hon började prata om risken med en lång pojkvän utan att veta Sagas sexuella läggning

eller om hon kanske faktiskt hade en lång pojkvän och att hon dessutom behövde lägga till att det

var  ”bråttom” för Saga.  Alla  dessa påpekanden kan betraktas som oprovocerade inkräktanden i

privatlivet. Saga menar att mötet kändes som en parodi på hur en ska bemöta personer när en jobbar

i ett sådant yrke. Hon upplevde att hennes längd ofrivilligt spelade en huvudroll utan att hon själv

hade tagit upp det, som om barnmorskan var mer intresserad av den än av Saga som person, och att

hon nästan fick "försvara" sig. Hon undrar även hur barnmorksan hade hanterat det om Saga hade

brutit ihop och säger att hon inte tror att det påpekats om Saga hade varit överviktig. Denna sista

mening är  intressant  i  samband med  att  överviktiga  kvinnor  ofta  råkar  ut  för  väldigt  liknande

bemötanden inom vården.73 Personer som förmodas inte kunna ha biologiska barn, anses oförmögen

att börja vuxendelen av en normlivscyklus och är därmed inte ”fullständiga” vuxna, till och med

själv fortfarande barn egentligen74 – vilket jag kommer att gå närmare in på i nästa avsnitt.  Efter

Kim hade berättat om att ha blivit upplockad utan att bli tillfrågad – något som jag också kommer

73 Reijs. Fettets Fenomenologi, 12/13 och 55/56
74 Halberstam. In a queer time and place, 153
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att gå in närmare på längre fram – frågade jag om hur Kim reagerade på den sorten beteende och

vad de fick för motreaktioner. Kim sa att de brukar bli arg och ber personerna i fråga att sluta, varpå

många reagerar som om de inte alls hade tänkt på att det skulle kunna vara något som Kim inte

ville. De ber även om ursäkt, men kommer inte ihåg att inte göra det igen, trots att Kim kan ha sagt

ifrån flera gånger om, något som de upplever gäller även andra situationer, som att be om hjälp för

att nå saker. Kim lägger till att det skulle kunna ses som positivt att andra glömmer bort att de är

kort, men att det däremot inte är särskilt praktiskt. Det som är intressant här är att Kim upplever det

som möjligtvis  positivt  att  andra inte  tänker  på deras  längd,  men förståeligt  i  och med att  det

placerar Kim, som inte gillar att ”behandlas som kort” i en tillfällig normalitet i andras ögon. Även

Linns  erfarenhet  är  att  hon behöver  säga  saker  upprepade  gånger,  medans  andra  ”kanske  bara

behöver  säga det  en gång”.  Ett  exempel  där klagomål över  inte  anpassade föremål fullständigt

ignorerades  är  Linns  erfarenhet  med  en  bil  på  jobbet,  där  hon  inte  kunde  vinkla  backspegeln

tillräckligt mycket för att kunna se bakåt:

[S]ka jag verkligen köra i den här bilen tillsammans med en brukare som jag har ansvar för? När jag vet

att jag inte kommer kunna enkelt kolla bak? […] Jag vill inte köra en bil där jag har ansvaret för någon,

som jag inte kan ha ansvaret för egentligen. Det var ingen som tog mig på allvar. 

Men, men.. jag klarar det ändå. Alltså, man får ju lösa det på sina egna sätt, jag har, äh.. brukat våld på

den där backspegeln som jag pratade om. Så nu går den att vrida lite till. […] För att jag insåg att, alltså,

det är ingen som kommer att ta det här på allvar. Det är ingen som faktiskt kommer att tro mig, för att jag

hatar att köra bil men jag gör det för att jag måste. Och jag vill inte att folk ser det som en ursäkt som jag

använder för att inte behöva köra. Så jag tänkte såhär, om, så det är ju... Folk kommer inte att komma inte

komma hit till jobbet och följa med mig ut och titta, och liksom mäta och säga ”hm, hon ser faktiskt inte”

– Det kommer inte att hända. Ähm... så att jag måste lösa det här, på något sätt, så får jag banka på den

tills den gick att böja lite till även om den gick lite sönder. Liksom, jag brukar inte ta sönder saker på

jobbet, men jag tog, nej jag kände att jag kommer aldrig tas på allvar. Och de kommer inte att komma hit

och och faktiskt konrollera det utan de kommer att bara utgå ifrån att jag ljuger. 

Även här är det ”Denial of experince”. Det privilegiet som får en person som bilen är anpassad till

att uppleva sin egna erfarenhet av att ”såhär är det bara inte” som neutral och allmängiltig gör att de

hellre tror på att Linn hittar på en ursäkt än att lyssna på henne.75 Hon menar att bara att faktiskt

krocka skulle få andra att ta hennes klagomål på allvar. Nathalie kan relatera med tillfällen som där

andra inte trodde på henne efter att ha fått en skada för att ha blivit armbågad i huvudet och skyllde

det på att hon skulle ha varit ”dum och [sprungit] in i någonting”, eller var ouppmärksam. Hon

säger även att hon på sitt tidigare jobb har skrattats åt när hon har klagat över att vissa saker skulle

75 Kwan. Navigating Public Space, 145
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vara mycket svårare för henne:

Jag vet att... jag vet på mitt tidigare jobb, då var det den hära: Jaha, du når inte, ja men höhö, lös det då!

Jaha, okej, men då kommer det att ta skitlång tid! Nej, men det borde det väl inte göra eller? Så är det

bara ”Ah.... fuck you...” 

Linn: Mm... Sånt som faktiskt är problem för oss, det bara skrattas på.

En annan bilrelaterad upplevelse berättar Saga, från tiden hon skulle ta körkort och det var fysiskt

omöjligt att hantera den bil hon skulle ha sina körlektioner i:

Och då hade jag hört att om man var kortvuxen, så kunde man få, äh, statligt stöd för att kanske få någon

form av hjälpmedel det vill säga något bilsits du kunde sätta in i bilen eller så, äh, men när jag kontaktade

de kortvuxnas förening då, så var det inte tillgängligt för mig, eftersom jag är, även om jag stämde in på

längden så var jag inte tillräckligt kort, hade jag däremot haft en medicinskt orsak, så hade de godkänt

det, men inte på längd bara, fast ändå definitionen själv låg på det.''

Hon säger att gränsen för kortvuxen då var 150 cm. Detta hade dock ingen betydelse för huruvida

hon fick den hjälp som erbjuds personer som har diagnosen. Garland-Thomson skriver om vad som

gör om en kroppskonfiguration uppfattas som ”skadad” eller ”begränsad” blir till i jämförelsen av

individuella  kroppar  med ofta  outtalade  men determinerande normer,  en hypotetisk uppsättning

riktlinjer för kroppsform och funktion som uppstår ur kulturella förväntningar om hur en person ska

se ut och bete sig.76 Saga, som avviker storlekmässigt tillräckligt för att bli ”utglodd” och inte kunna

hantera en normalstor bil, nekas i denna situation den hjälp som hon skulle behöva för att hon inte

motsvarar den kroppsliga konfigurationen som oftast förknippas med personer som har en diagnos

av akondroplasi eller liknande. 

Jonathan har tidigare nämnt att hans mor vid många tillfällen har påpekat att hon på något

sätt tycker det är fel när han har relationer mer längre kvinnor, och sagt att det var ”fånigt” när

kända män ”omger sig” med längre kvinnor. Men när han har sagt att han faktiskt känner sig fånig

för sin korthet och att han inte giller sig själv eller sitt utseende, har hon istället sagt att han var

"jättetjusig" och att "många tjejer gillar korta killar", och till och med tagit fram de kända männen

som "omger sig med långa kvinnor" som exempel på att "tjejer gillar korta killar". Jonathan själv

upplever det som motsägelsefullt, att hon ofta säger en sak rent allmänt eller i någon situation men

sedan alltid lyfter upp honom och hans bror om de skulle säga något negativt om sig själva för att

stötta och trösta dem. Kombinationen av dessa två beteenden från hans mors sida tolkar jag som att

han inte blir tagen på allvar med det han upplever som ett problem.

76  Garland Thomson. Extraordinary Bodies, 7
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4.2.3 Infantilisering:

En annan företeelse som jag ansåg förtjänade en egen underkategori är infantiliseringen av

korta. Många av informanterna berättar att de antas vara yngre än de är, i vuxenålder jämförs med

och behandlas som barn, som ”liten och söt” eller som allmänt inte en fullständig person, vilket de

delar med mångra andra sätt att inte befinna sig nära normen.77

Cornelia har haft problem med att tas för kring 15 när hon i själva verket är 24 – påpekar

hon detta  kommenteras  hennes  längd öppet  och med förvåning.  Hon har  tidigare jobbat  på ett

äldreboende och säger att hon ofta antogs vara någons barnbarn istället för personal. Nu att hon

jobbar på ett kontor upplever hon det som mindre av ett problem, men säger att andra fortfarande tar

henne för yngre. Hon säger att hon redan som barn var mindre än genomsnittet och blev behandlad

som skörare än andra, men att det inte var lika skärrande eftersom ”det ju [...] inte [var] att man

kände sig nedsett på riktigt. Inte mer än vad barn vanligtvis känner sig.” Saga menar att hon blev

tagen för icke-vuxen långt över den gränsen där hon faktiskt hade blivit det, det vände först i ca. 30-

årsåldern. Tidigare blev hon bemött som om hon var mycket yngre i t.ex. butiker, så att hon ibland

behövde  påpeka  hur  gammal  hon  var,  vilket  hon  tyckte  inte  var  okej.  Den  maktposition  som

personer kan inta genom att ha attribut nära normatfiguren78 kan inte lika lätt intas av mycket korta

personer, då deras korthet inte är något de kan gömma. Därför råkar mina informanter ofta ut för ett

nedlåtande behandling som på engelska kallas för ”patronization”. Dominic menar att en person

som är stor och lång tas oftast på större allvar, medans korta personer undermedvetet kopplas till att

vara barn, eller mindre mogna. Theo nämner att han, i jämförelse med sin syster känner sig ”hur

stor som helst”, och använder formuleringen ”hon är ju som nästan ett barn”. I en internaliserad

version finns detta i Cornelias uttalande om att alla andra hade blivit ” mogna vuxna kvinnor” över

sommarlovet, medan hon inte hade det. När Cornelia berättar om sin syster som är något längre än

henne säger hon att systern har ”ett mer vuxet utseende, så [att] hon är ganska obrydd om det verkar

det som”. På något sätt kompenserar systerns ”vuxna utseende” för att vara kort. Nathalie och Linn

tar upp barnkopplingen konkret vid ett tillfälle:

Nathalie: Ja.. men det är ju en väldigt barnslig grej. Det är ju barnsligt att inte kunna... nå. Det är lite

barnsligt att slå in fel pinkod. Det är barnsligt att inte kunna kolla i backspegeln. Alltså på något sätt, det

är någonting som kopplas med att man inte kan att man inte har... alltså det är väldigt sällan att folk

associerar att man inte klara av att slå in sin pinkod med att men inte ser utan det är väl snarare att de, att

de tror att man är dum i huvudet liksom. 

Linn: Nej... Nej jag vet inte, jag tänkte bara att... jo men att man liksom inte är kapabel.

77  Sue. Microaggressions, 249
78  Garland-Thomson. Extraordinary Bodies, 8
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Cornelia säger att hon på sitt jobb på äldreboendet blev behandlad som om hon inte var kompetent i

sitt jobb, trots att hon var det. Hon upplevde det som svårt, eftersom vissa som bodde där vägrade

lyssna på henne på grund av att hon inte som andra, normallånga i samma ålder, såg  ut som en

vuxen för dem. Då blev det svårt att få dem att göra någonting, som t.ex. be dem att gå i säng. För

Cornelia finns det en hjälplöshet i att bli sedd som väldigt liten för att andra enligt henne ”tror sig

kunna göra vad de vill med en, för man är liten och svag.” I Sues text ges ett exempel på hur

personer med funktionsvariationer också inte tas på allvar och ofta behandlas som barn, för att det

inte för andra ser ut som en vanlig vuxen, vilket ger dem en undermedveten signal av att de är

mindre kapabla eller  kunniga än normalfungerande.79 I  fallet  av korta personer kan det vara en

blandning av detta problem och att de ligger närmare barnstorlek rent fysiskt som leder till att de

inte uppfattas som ”normala vuxna” och behandlas mer barnlikt, men det finns klara paralleler.

Något som ofta tas upp i intervjuerna är ”gullighet”. En av de första sakerna som Nathalie

berättar om är exemplet att måsta be andra att ta ned saker och de tycker att hon är gullig för det.

Hon uttrycker ett kraftigt ogillande av termen ”gullig och söt” och säger att hon inte vill inte bli

definierad så, men ändå blir det. Noah menar att han tidigare hade mycket svårare att dra gränsen

för vad andra fick göra med honom och att han tror att han har en annan utstrålning nu, så att om

någon skulle våga sig på att säga att han var söt, skulle de nuförtiden förstå att det vore en dålig idé

att göra så, för att han skulle kunna slå dem för det. Men när han var yngre och någon sa att han var

liten och söt, eller andra omskrivningar av det, blev han bara mycket irriterad. Theo berätter att det

förvisso har hänt honom att någon har ”jävlats” och kallat honom för ”lilla pojken” men att det då

har  varit  inom  det  socialt  acceptabla  för  situationen  och  har  känts  inkluderande  snarare  än

exkluderande. Han säger också att han har haft turen att ha bra vänner så att han aldrig har känt sig

exkluderat i sitt handikapp. Användningen av ordet ”handikapp” tyder på att Theo ändå upplever sig

som tydligt annorlunda. Kim bekriver något som de kallar för att ”hamna i en maskot-roll”. De

menar att de inte riktigt är säker om det har med längden att göra, men att de i vissa grupper blir lite

”det roliga lilla tillägget/ett litet bihang” och de tror att de mindre skulle ha betraktats som dels ett

litet bihang, men även som ett roligt bihang, om de hade varit medellängd eller längre. De upplever

en väldig skillnad på sammanhang i vilka det rör sig många kring deras längd, och i de grupper där

de är den kortaste personen – I det ena känner de sig som maskot, in det andra inte. I samband med

att reflektera över arghet nämner Kim att en av bilderna som finns om korta personer är Lilla My –

den arga, lilla arketypen. Kim upplever att de ibland ses på det sättet, och att andra inte tar deras

79  Sue. Microaggressions, 255
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ilska på allvar för att de är liten och därmed söt. De lägger till att det antagligen är för att andra tror

att de inte kan vara lika farlig mycket stor person och att det, när Kim blir så pass arg blir roligt för

dem istället – trots att Kim kan vara ett lika stort hot, men att samhället bortser ifrån det. På ett

liknande sätt som kön blir kort-/litenhet till ett filter som täcker över andra aspekter i hur någon

uppfattas som person, detta kan kopplas till  Goffmans förklaring om hur personer reduceras till

kategorin  som  deras  stigma  får  andra  att  sätta  dem  i.80 Detta  behandlas  också  av  Sue  i

”Microagressions” – ”Denial of personal identity” kallas det när aspekter av någons identitet eller

personlighet annat än deras normavvikelse blir ignorerad eller förnekad81, budskapet till Kim blir i

det här fallet ”Jag ser dig inte som en individ. Det enda jag ser när jag tittar på dig är det sättet du

avviker på”. Även Linn har råkat ut för att bli inkastad i en roll som ”liten och gullig och lite sur”,

upplever att hon inte blir något hot, på samma sätt som andra blir när de blir arga och tycker att hon

inte tas på allvar, när hon t.ex. säger till om någonting på sitt jobb. Detta  hänger också ihop med

behandlingen av korta personer som icke-fullständiga, som gör att det är okej att gå över deras

gränser och att  beteckna dem som söta,  eller barnliknande. Hon kommer ihåg en händelse från

gymnasiet då hon hade börjat klä sig alternativt, hade tuppkam och piercingar. När hon träffar sin

lärare i korridoren blir hans reaktion på att se henne första gången: ”Wow! Åh vad tuff du har blivit.

Fast du är ändå jättesöt.” Hon blev arg, delvis för att det var en äldre man som sa detta till henne,

men även för att:

”Jag vill[e] liksom vara rebell här, men då blev det bara ett ingenting av det. Och jag var ändå liten och

söt. Och jag ville vara allt annat.” 

Även Linns subkulturella stil blev till något som övertäcktes av idéen ”liten och söt”. Kim nämner

att det finns det en typ av humor som är baserad på att göra någonting roligt genom att göra det

mindre. Detta gör att de upplever att vissa uttryck inte finns tillgängliga för dem, för att om Kim gör

det, så blir det roligt:

”Om jag tar på mig en.. tredelat kostym med slips, då är det ”ja, det är en person i tredelat kostym med

slips. Men det är, lite roligt också! För jag är liten. Jag är en liten, person i kostym. Äh... och samma sak

om  jag  tar  på  mig...  trekantshatt,  eller  andra  såna  saker  som,  som  kan  gå  på  en  skala  från,  från

imponerande till.. till charmigt eller sådär, från ståtligt till gulligt. Så känns det som jag hamnar i den där

gulliga. ”

Även Kim tar upp subkulturell stil i samband med att i vissa situationer inte bli behandlad som

vuxen, för att de känner att subkulturella uttryck räknas som barnsligt i samhället. Detta kan mycket

väl förstärka idén om Kim som yngre än de är i andras ögon, då subkulturella uttryck tätt förknippas

80  Goffman. Stigma, 11/12
81  Sue. Microaggressions, 249
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med att ”inte än” har börjat vuxenlivsavsnittet, vilket även deras icke-binära könspresentation kan

bidra till.82 Det finns forskning som visar att en queer identitet har ett samband med att utöver den

kulturell förväntade tiden stanna kvar i subkulturella sammanhang.83 Det hänger dock inte alltid

ihop med queerhet att en person stannar kvar i en subkultur – även Linn som inte nödvändigtvis

skulle räknas som tillhörande en queer subkultur har än idag en alternativ stil. Däremot kan Linns

stil bidra till att bli sedd som yngre på samma sätt som Kims.84 En annan återkommande situation i

sitt liv beskriver Kim sähår: 

Det här kan ju gå i cirklar också att det blir, det blir som att... för att jag blir arg, och fysiskt, lite fysiskt

aggressiv när jag är arg, och det på något sätt är gulligt, så gillar folk att reta mig. Vilket gör mig arg...

och fysiskt aggressiv.. vilket folk tycker är gulligt. Vilket gör att.. de inte tar på allvar heller när jag säger

åt dem att sluta. [...] Jag kan säga nej så att folk lyssnar. Men... inte, när jag är arg.

De har ett minne av en bild, en seriestrip av en liten person som blir, fly förbannad och vevar med

näven men eftersom den andra är så pass mycket större så kan den bara stå och hålla undan den

mindre personen. Kim menar att skämtet i den seriestrippen, den korta personens frustration över att

inte  kunna uttrycka  sin ilska,  inte  alls  är  roligt  eftersom det  finns  en  typ av maktlöshet  i  det.

Obrytbarheten av den onda cirkeln som Kim befinner sig i denna situation beskriver hur att ”gå med

på”  en  upplevd  stereotyp  diskrediterar  dem ännu  mer  från  att  vara  en  fullständig  person  som

behöver tas på allvar. Goffman skriver om hur stigmatiserade individer belönas till  en viss grad

både för att överensstämma med och vägra den roll som stereotypen preskriberar och straffas om de

är för stereotypa eller  spelar normatens roll  ”för väl”.85 Balansgången mellan att  gå med på en

stereotyp och trotsa den är svår – det gäller att hitta just rätt sätt att bete sig, och vilka krav som

ställs kan dessutom variera från person till person som den med stigmat träffar på. Arghet anses ofta

vara något som undergräver någons allvar, även för t.ex. personer med en funktionvariation.86 Linn

uttrycker att det egentligen inte finns något dåligt med gullighet i sig, men att hon inte vill bli kallad

för det när hon har något allvarligt att säga, för ”då är det bara irriterande och, ja.. nedvärderande.”

Nathalie berättar om att bli behandlad på ett mycket liknande sätt av en pojkvän som själv inte var

mycket längre:

Men även han gjorde så mot mig, det var ”Åh vad du är gullig när du är arrrggg! Ah, du är söööt! Oh...”  

jaha... fint att du tycker att jag är gullig...

Det kan tolkas  som att  den korta  pojkvännen mildrar  sin egna litenhet  genom att  att  behandla

82  Halberstam – In a queer time and place, 153
83  Ibid
84  Ibid
85  Goffman. Stigma, 132/133
86  Sue. Microaggressions, 262
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Nathalie som ännu mer ”barn”.  På frågan om hur han tror samhället behandlar personer av andra

kön uttrycker Jonathan att  han tror att  korta  kvinnor kan drabbas av en förstärkning av det  att

kvinnor och t.ex. kvinnors åsikter inte tas på lika stort allvar som män i allmänhet och ses som

jobbiga om de säger ifrån. Även jag tolkar det som att intersektionen mellan att vara ”kort” och

”kvinna” förstärker beteenden som kvinnor redan utsätts för till att börja med.  Dominic kommer

ihåg att ha hört att personer lättare litar på en telefonförsäljare med en mycket djup och mörk röst.

Delvis är detta relaterat till att män överlag tas mer på allvar än kvinnor, men eftersom röster är

mörkare ju längre stämbanden är hos alla, menar Dominic att vi kanske kopplar mörkare röster (och

samtidigt  större  längd)  till  vuxna personer och i  förlängning till  att  någon är  allvarlig.  En kort

ciskvinna troligtvis har en mycket ljusare röst än en lång cisman. Han menar att en barnslig oseriös

ciskvinnokaraktär ofta har en väldigt ljus, pipig röst i fiktiv media, ”och det tycker man ju generellt

sätt är irriterande och jobbigt”. När jag påpekar för honom att kortare män oftare också har kortare

stämband och därmed ljusare röster än män som är genomsnittslängd eller längre svarar han att han

även känner igen detta från seriekaraktärer och filmer, om en man där har en ljus, pipig röst används

det som en komisk effekt, att man kopplar det undermedvetet till komik och oseriösitet. Ett attribut

som Dominic har blivit förlöjligad för är kontrasten som uppstod mellan att vara en liten och ung

person med en djup röst (han kom i målbrott när han var kring tio år gammal). Uppenbarligen

upplevde andra att kontrasten mellan barnkroppen och vuxenrösten skavde.

4.2.4 Kränkningar:

Jag väljer att göra en egen kategori av mer eller mindre direkta kränkningar. Dessa händer

mer sällan än de subtilare sätten att särbehandla korta, särskilt i vuxen ålder, men det händer likväl.

Det handlar både om öppet förlöjligande i form av skämt och nedvärdering, men även om fysiska

handlingar som inte nödvändigtvis har intentionen att såra, men ändå är grova övertramp.

Kim menar att det finns en skam i att vara kort, och att det finns skamfaktorer i väldigt

mycket som det inte skulle behöva finnas skamfaktorer i, men att många betraktar förlöjligande som

något  roligt  och är  inte  speciellt  uppmärksamma på  hur  folk reagerar  på detta  emotionellt.  De

berättar att ett av de här smeknamnen som deras syster berättade om när hon var i högstadiet eller

gymnasiet hade varit ”smurfen”. Kim säger att de hade inte tålt att kallas för smurf, eftersom det

hade kolliderat med deras självbild, men att det kan ha varit någon som systern litade på, eller som

hon kände sig omtyckt av, och att hon därför inte kände sig förolämpad eller driven med. Var går

gränsen mellan smeknamn och öknamn – Var Kims syster verkligen okej med att bli kallad för

36



Kai Reichwaldt                          08/01/2015
Makt & Kön C – HT2015

smurf eller ”tog hon det med humor”? Kim hade i alla fall inte uppskattat att bli kallad för det.

Jonathan berättar om en upplevelse som är mycket mindre tvetydig:

Ja, jag tänker direkt på en gång när jag firade Valborg, hälsade på en vän i hens stad. Min väns partner

blev magsjuk och de gick hem så jag fortsatte att umgås med deras vänner i stället, sedan gick de hem

osv. Till sist var jag kvar på ett studentboende fastän jag borde åkt hem till den vän jag bodde med. till sist

var jag full och trött och gick och la mig på en matta. Jag vaknade av att några gjorde "kalsongryck" på

mig så att kalsongerna gick sönder. Jag trodde att jag fäktade med armarna mot dem, men då var det en

tjej där som jag tror försökte väcka mig. I vilket fall, så slog jag tydligen henne då, i sömnen. 

Hon blev arg och skrek typ "din tjocka dvärg" till mig. Jag tog så sjukt illa vid mig av det.

Jonathan valde att ta intervjun i text. Efter att ha berättat om denna upplevelse säger han att det är

obehagligt att tänka på så att det var lättare att skriva om. Han skriver även om en händelse från

hans mellanstadietid,  där  tjejerna  hade  gjort  en  lista  över  vilka killar  i  klassen som de  gillade

mest/tyckte var snyggast, och han kom näst sist. Den som berättade var hans vän som hade hamnat

högt på listan.  Jonathan har varit klassens ”hackkyckling”. Det är ofta svårt att avgöra varför folk

blir offer för mobbning, men hursomhelst var det hans längd som valdes ut för att förolämpa honom

med: ”flera har påpekat min längd vid flera sådana tillfällen även om det inte alltid sagts rakt ut.”

Både dessa minnen beskriver direkt maktutövning, en typ av misshandel. Trycket från personerna

som behandlar Jonathan illa får honom att önska att han var längre87, vilket detta citat ”Jo att jag

ibland tänker att "om jag vore lång så vore jag snygg", det är typ det enda som fattas känner jag

ibland, men att det avgör allt” tyder på. Även Dominic tror att han sannolikt inte skulle ha blivit lika

påhoppad  på  högstadiet  om  han  hade  varit  längre.  Studier  har  visat  att  barn  som  utsätts  för

förlöjligande och mobbning av andra barn kan utveckla en djup känsla av mindervärdighet och

passivitet88.

Jonathan menar att korta personer egentligen inte får någon seriös rapportering, utan att det

är mer i skämtsamma situationer som någons korthet tas upp i konkreta ord. Saga upplever att det är

just det som stör henne mest, att det är, som hon upplever det, fritt fram att skämta om det i alla

lägen. Hon menar att man aldrig skulle skämta om någons vikt om den är överviktig, men att om

någon är mycket kort (eller väldigt lång) upplever hon att folk gärna skämtar om det. Att vara kort

(eller  väldigt lång) anses inte som ett  känsligt  ämne som t.ex.  övervikt  eller  att  ha en specifik

funktionsvariation,  dock  tror  jag  att  Saga  underskattar  hur  mycket  övervikt  skämtas  om. Att

kommentera  någons  kropp  på  det  sättet  är  något  som  överviktiga  eller  personer  med

funktionsvariationer också utsätts för och upplever som inkräktande89, men även något som kvinnor
87  Börjesson & Rehn. Makt
88  Benjamin, Muyskens, Saenger. Short Children, Anxious Parents, 7
89  Kwan. Navigating Public Space, 149
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i allmänhet oftare råkar ut för: Att det är fritt fram att se på och kommentera deras kroppar, vilket är

ett definitivt tecken på bristande respekt för en persons gränser. Korthet behandlas på många sätt

liknande, men det erkänns inte allmänt. Kim berättar att när de har bett någon ta ned något från en

hylla eller sträcker sig efter någonting, har det upprepade gånger hänt att andra nedlåtande säger

”Ska jag ta ned den åt dig?” eller ”Når du inte?” eller har på liknande sätt gjort sig lustig över att

Kim behöver hjälp. Det är i de situationerna som de har varit mest frustrerad över att vara kort och

att det verkar som andra inte riktigt fattar varför Kim tar illa upp. Därför har de  börjat säga åt i

relationer, att det  inte är acceptabelt att reta dem för längden, inte ens göra såkallade välvilliga

pikar. Kim lägger till att det är just den situationen där andra reagerar på deras behov av hjälp med

att skämta om det som gör att de känner sig ”förminskad” och ”förlöjligad” och som är en del av

anledningen  till  att  de  har  svårt  för  att  be  om  hjälp.  Det  här  är  en  variant  av  ”Denial  of

experience”90, även om det inte är exakt samma reaktion, så blir det ändå ett budskap till Kim att

deras  verkliga  behov  av  hjälp  kan  skämtas  bort,  men  det  är  även  ett  sätt  som stigmatiserade

personer behandlas för att de närmare normen ska kunna hantera deras existens. En person med ett

stigma anses inte vara fullständigt mänsklig, ur denna undermedvetna känsla agerar de som befinner

sig närmare normen på olika diskriminerande sätt mot de som anses vara avvikande91, en av dem är

att förlöjliga dem. I kontrast till detta upplever Theo att han har haft tur. Som tidigare nämnt har han

aldrig känt sig exkluderat i ”sitt handikapp”. Han tycker att han har vuxit upp med bra personer

omkring  sig,  men  inrymmer  att  kanske  inte  alla  har  det.  Vad  gäller  reaktioner  på  avvikande

utseende, beteende eller förutsättningar anser han att han har stabila, stöttande vänner, som kan haka

upp sig på vissa saker men inte just hans längd. 

Långtifrån alla mina informanter kan berätta om att ha haft en liknande trygg tillvaro när det

gäller att bli kränkta både verbalt och fysiskt. Ett exempel av fysisk inkräktning som återkommer i

nästan alla mina informanters liv är att bli upplockad och ibland runtburen. För Cornelia är det en

av de första sakerna hon nämner i intervjun: 

Att folk plockar upp mig för, förutom att jag är väldit kort så är jag väldigt liten hela jag. Så att folk kan

lyfta upp en, fast man inte ens känner dem, och typ gärna, folk som är fulla såklart, och snurra runt en och

grejer. […] Det jobbiga med just att bli buren eller upplockat är ju liksom att att någon tränger sig in i ens

personal space, så... det blir ju obehagligt, man känner sig ganska obekväm. 

Även Noah berättar att andra, som var större, kunde lyfta upp och gå iväg med honom när han gick

på högstadiet och  gymnasiet. I början sa han att de skulle släppa ned honom, men övergick med

90  Sue. Microaggressions, 251
91  Goffman. Stigma, 15
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tiden till att säga att han absolut inte ville att någon skulle göra det, för att han upplevde det som

förödmjukande och förminskande som person. Han säger att han var tvungen att vara övertydlig

med att han upplevde det som ett fysiskt intrång att andra tog sig rätt att lyfta upp, gå iväg med och

placera honom någon annanstans. Saga delar liknande erfarenheter:

Ja! Ja, upplockat. Runtburen. Klappat på huvud... hände mig senast när jag var på någon date för ett halvt

år sen. Att, personen klappade mig på huvud och det är typ det sista man ska (skrattar) göra med mig – då

är det väldigt kört, om man inte känner mig, för det, för mig blir det ett nedlåtande, och det har jag sagt

har med min längd att göra [...] Men det är ju en kränkning i och för sig. Man går inför någons privata

sfär utan att de har okejat det.

Kim upplever  inte  heller  att  andra  respektera  deras  fysiska  autonomi,  eftersom (oftast  mycket

längre)  personer  lyfter  upp dem eller  ”slänger  eller  knuffar  omkring”  dem.  De upplever  detta

beteende helt klart som en inkräktning, vilket kan länkas tillbaka till det jag skrev tidigare om att

korta personer ges mindre plats fysiskt och som person. Dominic säger att han inte har upplevt

mycket kränkningar just för att han är kort, däremot har han det för att läses som ”kille i tjejkläder”

och lägger till att när den bilden visas i media så är det oftast tänkt att vara någon slags skämt, och

det tar han åt sig. Så han funderar över han dessutom hade varit ännu mer påtagligt kort hade ”blivit

anfallen från två håll”. Frågan är om korthet förstärker eller om det snarare mildrar reaktioner på

det,  mycket  i  bilden  ”transvestit-arketypen”  är  baserad  på  hur  många  upplever  att  stereotypt

maskulina drag (som att vara lång och stor) skär sig med femininitet, medans Dominic upplevs

utseendemässigt som en liten och androgyn person i feminint kodade kläder.

4.3 Reaktioner:

Reaktionerna som informanterna har på bemötanden de får varierar, men visar ändå vissa

kategorier. Ett ord som ofta tas upp är ”kompensering”, dock inte nödvändigtvis i den betydelsen

som är lättast att förstå. Självklart beror hur en person reagerar på personligheten, ändå är det ofta

liknande anledningar de behöver reagera på. Vissa blir arga, andra försöker hantera det med humor

(gentemot sig själv eller andra), drar sig tillbaka eller avstår från att göra vissa saker.

Som jag tog upp tidigare kan arghet vara en speciell fälla för korta personer. Noah uppger att

det det dröjde innan han reagerade negativt på att bli behandlat på vissa sätt. Han menar att han

tidigare reagerade med resignation, då blev han inte arg över det förrän senare, och säger han har en

historia av att låta andra gå över hans gränser utan att reagera kraftigt. Noah har gått från ”det här

känns inte bra och jag vill helst inte att någon gör det här” till att faktiskt säga ifrån på skarpen. Han

menar att det kanske är för att han kommer från en familj där det inte har pratats så mycket om
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längden, för att hans föräldrar inte riktigt hade samma problem, trots att de också är korta. Han tror

till exempel inte att någon skulle lyfta och bära bort hans mor, för att hon också strålar ut: ”du får en

käftsmäll om du försöker”. Jonathan kunde på den tiden han blev mobbad vara aggressiv och slå

tillbaka, nuförtiden försöker han att inte visa när han tar illa vid sig utan skrattar med eller försöker

ge svar på tal. Han skäms över hur han har reagerat tidigare och upplever att han fortfarande handlar

mycket mer utifrån det än att reagera "naturligt" och instinktivt i sociala situationer. Han förmodar

att vuxna skulle ta det mer på allvar om han idag skulle säga att han tog illa vid sig, än om han

försöker ge tillbaka med elakare skämt – men han har svårt att visa eller erkänna när han har blivit

kränkt eller ledsen, samtidigt som han vill att andra förstår att de sårar honom utan att visa svaghet i

en sådan situation. Theo säger att han skulle uppleva det som ”surrealistiskt” om en främmande

person klappade honom på huvudet på det sättet som hans vänner har gjort, och om det hände så

skulle han ta illa upp. Men i allmänhet säger han att det är sällan han ältar över någonting, han

skulle tänka ”ah vafan, det där är idoter” och att det kanske skulle bli en bra historia att berätta för

någon. Theo säger att han är ganska skämtsam överlag, men att andra ofta inte förstår när det han

säger om sin egen längd är ett skämt, eller att han bara låtsas vara förnärmad, de uppfattar det

istället som om han faktiskt känner sig förolämpad. Å andra sidan kan han förstå att de är försiktiga

kring hans korthet:

Men... nej – och det kan man ju förstå ur en annan aspekt, i fall jag hade vad som helst annat, ähm... som,

som... är stigmatiserande i någon form. När man pratar med varandra så, så vill man ju alltid balansera

inom ramen för vad som är socialt acceptabelt. 

Jonathan berättar att han några gånger har sagt åt sin mor att han tyckte hon hade fel när hon har

"rekommenderat" korta kvinnor till honom, och att det ofta blir så att hans mor säger något och han

och hans bror reagerar samtidigt: "Mammaaaa! Det är så typiskt dig att säga så!" och hon skrattar.

Han menar att det är på skämt men har ett visst allvar bakom, han uppger att de växlar rätt snabbt

mellan skämt och allvar i familjen och de brukar se sig som väldigt glättiga och kommunicerande.

Det återkommer i många intervjuer: Att skämta om sin egen längd, ibland bara bland andra korta,

ibland i allmänhet, ibland i syfte att ”skämta bort det”, som en sorts försvar. Jonathan kommenterar

även ibland när han inte når saker i hemmet eller inte kan gå lika fort som andra med "jag är så kort

så jag når inte" eller  "mina tvåcentimentersben behöver ta hundra steg när du tar två", och låtsas

vara ledsen. Han menar att det är på skämt, men kanske också lite "tyck synd om mig". Saga pratar

om skämtandet som en strategi hon har använt sig av när hon var yngre, för att ” försigkomma, för

att inte bli skämtat om så skämtade [hon].” Goffman skriver att stigmatiserade personer belönas i
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samhället för att balansera mellan att framhäva och dölja sitt avvikande. Eftersom avvikelsen i sig

inte är något en ska skämmas för, får personen inte blir arg över dess konsekvenser, utan förväntas

vara lättsam kring det, skämta och inte ta illa upp på riktigt eller visa att den känner sig besvärad av

den. Det finns en idé att eftersom ”normala” egentligen inte är illvilliga ska den stigmatiserade

individen  inte  reagera  med  ilska  på  det  den  utsätts  för  utan  ska  antingen  ignorera  det  eller

”undervisa”. Den som lyckas med balansgången anses vara väljusterad och mogen.92 Saga säger att

hon också har agerat ”överdrivet intellektuellt” för att motverka effekterna av att vara kort. Många

andra säger också att de medvetet beter sig särskilt ”mogna” eller ”kunniga”. Cornelia uttrycker att

hon beter sig äldre än hon är för att slippa bli behandlad som ett barn, Jonathan menar att han

kompenserar genom att veta mycket, eller ha ett korrekt språkbruk och lägger till att han "går in i en

roll" när han möter andra, för att slippa utsätta sig för att de bedömer honom personligen. Både

Nathalie och Kim upplever att de behöver anstränga sig mer för att bli tagna på allvar och måste

höja rösten få  andra att  lyssna.  Nathalie  säger  att  en måste  ha ”mycket  mer pondus” och ”bra

argument”, att det måste synas ordentligt att en är arg för att bli tagen på allvar, Kim känner att de

behöver vara dubbelt så tydlig i sin interna auktoritet, att de måste göra sig själv medvetet mer

auktoritär, för att tillerkännas samma auktoritet som andra. Även Theo säger att han tror att det är

svårare för en kort  person att  stå på sig. Linn reagerar på ett  annat sätt,  vilket hon själv säger

antagligen ligger i hennes personlighet, nämligen att dra sig tillbaka istället:

Och jag är lite tvärtom, [...] jag backar hellre. Och jag tror det är mer i min personlighet än […] min

storlek och min...  liksom min kropp och hur den tar plats. 

Detta är inte ett ovanligt sätt att reagera på heller. Dominic säger att han inte har ”gjort en grej av

det”, inte tagit det så hårt, och då har det som oftast runnit ut i sanden. Cornelia säger att hon hellre

skrattar bort och ignorerar oacceptabla reaktioner på hennes längd än att säga ifrån, särskilt när det

är  i  mötet  med främmande personer,  för  att  inte  skapa dålig  stämning – vilket  kvinnor är  mer

sannolikt att ha blivit insocialiserade i93 men som även speglar den sociala kod för stigmabärare som

Goffman skriver om.94 En reaktion som är släkt med denna är att ”låta bli istället” – många av mina

informanter säger att de avstod från att be om hjälp i vissa situationer istället för att fråga. Kim

berättar att de har lessnat på att bege sig in i sammanhang där de kommer att hamna i den tidigare

beskrivna ”maskot”- eller ”udda bihangs”-rollen snarare än att ses som person, och därför låter bli

att vara i sådana grupper. I och för sig väljer alla till en grad vilka sociala sammanhang de helst

vistas  i,  men  reaktionen  att  undvika  en  viss  situation  på  grund  av  längdrelaterade  problem

92  Goffman. Stigma, 139 - 141
93  Young. Att Kasta Tjejkast
94 Goffman. Stigma, 139 - 141
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återkommer i andra intervjuer. Saga ber om hjälp när hon behöver det nuförtiden, någonting hon

inte gjorde när hon var yngre, Linn säger att hon har svårt för att be om hjälp, till den grad att hon

kompromissa bort det för henne själv bästa slutresultatet. Hon berättar om ett tillfälle där hon skulle

köpa socker, och det var bara ett paket hon kunde nå på hyllan:

Jag når det som är längst ut, men den, det är ett hål i den.. och det kommer att trilla socker på mig när jag

tar den.. och jag vill ju inte köpa den, för att det är ett hål i den. Men här är ingen som är lång, och jag har

bråttom [...] jag orkar inte springa och jaga någon, och här är ingen som är lång och här är ingen pall, eh,

nu tar jag den här.. defekta varan för att.. jag inte når den andra. 

Hon säger att om hon hade bett om hjälp eller frågat om hon kunde få den för halva priset så hade

någon frågat varför hon inte tog ett annat paket, och då hade hon skämts. Nathalie säger att det är

enklare att inte låtsas om det, att försöka hoppa efter sockret hade resulterad i att andra hade tyckt

det var ”gulligt” och att klättra skulle också dra uppmärksamhet på sig. Linn uttrycker att hon inte

vill dra uppmärksamhet till ”det här problemet” som hon har. Garland Thomson skriver att ett bevis

för normatpositionens makt  är att  personer ofta  försöker  passa in  i  den som Askungens systrar

försöker få in sina fötter  i  glasskon.95 Om det inte märks att  Linn är kort  kan hon vara kvar i

normaliteten. Goffman skriver att en stor del stigmahantering sker genom att ”täcka över” stigmat,

att passera som normal även om det innebär att offra sitt eget välmående för att inte göra andra

obekväma, också eftersom samhället även hjälper till att ”bevara hemligheten” så länge personen

inte är för öppen med sitt avvikande.96 En annan återkommande mening i en del av intervjuerna är

”Jag är ju inte så kort egentligen” eller en variant på den, trots att informanterna i förhållande till

genomsnittet är det, eller menar att något som skulle kunna vara på grund av längden troligen inte är

det.  I Dominics fall  kan det delvis bero på hans icke-binära könsidentitet,  det vill  säga att  han

befinner sig i samhällets definition av ”kort man” men inte ”kort kvinna” men även att han ”är just

nu i väldigt bra kretsar”. Noah menar att det finns många korta män och att han inte är kortast på sin

arbetsplats till exempel. Påpekar en av hans mellanstadieelever att de är längre än honom brukar

han säga: ”Det är inte så svårt.” och säger att de då blir lite besviken. Han tror inte heller att hans

längd skulle kunna avslöja hans transbakgrund, eftersom han inte är ”superkort”, han är lika lång

som sin far. Ett sätt att hantera ett normbrott som handlar om storlek beskriver Samantha Kwan:

”Body management”, att försöka passera som en normkropp.97 Saga säger att på en tid där hon var

yngre brukade hon alltid ha klackar. Det har hon inte nu, men hon misstänker att det fanns en viss

osäkerhet bakom det. Theo säger att han tränar  mycket, att det för en viss del kan vara att han

95 Garland-Thomson. Extraordinary Bodies, 8
96  Goffman. Stigma, 125/126
97  Kwan. Navigating Public Space, 150
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bygger  mycket muskelmassa och försöker  se lite  större  ut.  Att  vara muskulös är en del  av det

manliga könsidealet98 och kan mycket väl vara ett sätt att väga upp kortheten. Dock lägger han till

att han inte tror att det är så, han har många anledningar till att träna.  Vissa av informanterna har

jämfört sig själv med personer som är korta men har ”ändå lyckats” – Saga har, när hon var yngre

ofta kollat upp kändisars längd och kunde känna: ”Ah men jag är lika lång som den eller den i alla

fall – alla är inte långa.” Jonathan menar att det finns korta människor syns och ses på ett positivt

sätt, men att det är mycket för att de just lyckas framstå som självsäkra nog att passera som bra trots

att de är korta, att det inte blir mycket fokus på det eller att de görs till något positivt. Det Goffman

skriver om att ”övertäcka” stigmat och passera gör de som lyckas särskilt bra fast de tillhör den

stigmatiserade gruppen till ”hjältar”.99 Det känns bättre för Jonathan när han vet ”att dessa personer

lyckas bli populära och framgångsrika, att de bevisar att det inte är ”ett fullständigt hinder att vara

kort” och lägger till att han egentligen vet det men ibland behöver bli påmind även om självklara

saker.

4.3.1 Aktivism:

Lisa Folkmarsson Käll  skriver  i  Body Claims att  de betydelserna som attribueras till  en

genom den  kropp  man  upplever  världen  igenom är  kopplade  till  hur  en  väljer  att  stödja  eller

motsätta sig dem, och skapar sin egen identitet i följd till det.100 Det sista undertemat handlar om en

sorts aktivism, både i form av att revoltera mot den bild som informanterna anser samhället tilldelar

dem, och att hjälpa andra med samma problem.

Nathalie upplever att hon äger sin korthet: Hon har tagit den till sig, lärt sig att kompensera

och ta den plats hon känner hon har rätt till. Theo ser sin längd som ”en ganska dålig förutsättning”

i avseende att världen inte är anpassad till hans kropp, men ingenting som han vill låtq sig påverkas

av negativt. Han tycker det är viktigt att ha ett positivt perspektiv på livet och vill inte ”gå omkring

och älta över [det]”. Han menar att han ”gillar att göra sitt” genom att hjälpa andra förstå att det är

okej att vara annorlunda, för att han tycker att fördomar kopplade till ett visst ideal inte är någonting

som samhället mår bättre av. Även Saga hjälper andra som blir pikade för deras längd. Hon jobbar

med ungdomar, och berättar att hon gick till försvar av en tjej som hon visste hade komplex, dels

kanske som den äldre i situationen, men också för att hon som inte själv längre har komplex ville att

den som pikade skulle förstå att det att reta någon för längden inte var acceptabelt eftersom det är

mycket känsligt.  Även om Linns lösning för situationen med jobb-bilen föddes ur desperation så

98  Ridgeway & Tylka. College Men’s Perceptions of Ideal Body Composition and Shape, 209
99  Goffman. Stigma, 126/127
100  Käll. Body Claims, 127 
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finns det en aspekt av revolt i handlingen, när hon berättade om slutresultatet lät hon mycket nöjd.

Denna känsla speglas av något som Jonathan berättar om: 

Jag tänker inte så ofta på det här egentligen, men uppenbarligen så har jag ändå det med mig hela tiden,

mer än  vad jag trodde.  Samtidigt  känner  jag mig lite  "radikal"  ibland när  jag håller  om min längre

flickvän, som att jag bryter mot en norm. Det är något jag värderar som positivt, så det känns rätt bra.

5. Slutsatser och Reflektioner

Hur  upplever  informanterna  att  deras  längd  påverkar  deras  liv,  både  avseende  praktiska

svårigheter och det sociala bemötandet?

De upplever en påtaglig skillnad i hur de bemöts jämfört med personer närmare medellängd

och längden har påverkan på många livsområden, en av de först sakerna som en av informanterna

säger i intervjun är att hen känner sig ”särbehandlad”. De praktiska problemen resulterar delvis i

skamkänslor för att  informanterna upplever sig som okapabla,  eller  blir  rädda att upplevas som

okapabla utifrån. På det sociala planet känner många sig mindre tagen på allvar, ibland utsatta för

öppna kränkningar eller inkräktningar av deras kroppsliga integritet – en återkommande känsla är

att deras kroppsliga utformning blir till en anledning att skämta. Ur en fenomenologisk synpunkt är

kroppen oundvikligt förknippad med hur en person ”blir till”. Situationen som någons kropp utgör

gör att korta personer trycks in en idé om hur de är, och deras personligheter och beteende formas

efter reaktionerna på den korta kroppen. Exempelvis är korta personer möjligtvis oftare arga, men

de  är  det  på  samma  sätt  som  kvinnor  socialiseras  in  i  att  ha  mer  ”feminin  personlighet  och

beteende” och det de blir arga på är rimligt att vara arg över.

Vilka samhällsnormer kan det bero på och hur formar dessa informanternas upplevelse av sitt liv,

hur de ser på andra korta personer och tänker kring korthet i allmänhet?

Vuxennormen, eller hur långt ifrån normatfiguren en given person står har mest påtaglig

påverkan  i  informanternas  liv,  dock  har  könsnormer  såklart  en  stor  betydelse.  Det  finns  en

skamkänsla kring att vara kort, som delvis är relaterad till de direkta effekterna av att vara det, men

som också består av en typ av ”underdog shame”101. Detta leder även till den sortens hierarki inom

familjer som ibland tas upp i intervjuerna – att det anses dåligt att vara kortast inom ramen av en

social situation. Vissa uttrycker en känsla av att känna sig över- eller underlägsen gentemot kortare

respektive längre personer.  Dock rapporteras även en trygghet i  situationer där alla är  kring en
101  Lehtinen. Underdog Shame. Philosophical essays on women´s internalization of inferiority
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liknande längd, där det går att prata om eller till och med skämta kring sin egen korthet. 

Hur kan dessa upplevelser tolkas i relation till faktorer som kroppsnorm, kön, genus och etnicitet?

Korta män ses som mindre maskulina, som automatiskt betyder mer feminina eftersom det

är dikotomiskt uppdelat. Alla avvikelser, eller stigman är till en grad femininiserande, vilket betyder

i följden att personerna som har dem får lägre social status eftersom femininitet värderas lägre.

Dessutom är korthet ett kraftigt brott mot skönhetsidealet för män, korta män anses vara ”fula” eller

”löjliga” och ska helst  ha en heterosexuell  relation med en ännu kortare kvinna för att  minska

effekten av att  vara kort  man.  Korta kvinnor ses och behandlas som om de nästan är barn,  en

förstärkning av att det feminina redan värderas lägre än det maskulina. De utsätts till en ännu större

grad för sätt som kvinnor redan behandlas på i samhället. Särskilt för kvinnor som är medvetna om

genusfrågor kan det vara extra-påtagligt att bli nekad kroppslig integritet och status som fullständigt

vuxen. Kortheten har dessutom ibland effekten att informanternas ”svenskhet” ifrågasätts.

Delvis nämner informanterna själva att det ibland kan vara svårt att urskilja om vad som

händer dem är på grund av deras längd, andra grupptillhörigheter eller uppstår i intersektionen av

dessa. Detta är svårt att säga med säkerhet med tanke på begränsningarna i materialet. Jag anser att

denna uppsats skulle behöva följas upp av en större studie med både kvalitativ och kvantitativ del,

för att ha få en uppfattning hur mina resultat kan jämföras med statistik på hur vanligt det är för

korta personer att få ett visst bemötande eller att hamna i vissa situationer. Dessutom vill jag vid

senare tillfälle göra en till studie med fokus på representation i fiktiv media, som bland annat skulle

ta upp hur korta karaktärer behandlas i översättningen från böcker eller serier till film. 
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Bilaga 1: Intervjuguide

Kan du berätta om en händelse, eller en typ av händelse i ditt liv, som du förknippar med att vara 

kort? 

Hur reagerar andra personer på dig?

Vad känner du i sådana situationer?

Upplever du att det finns en skillnad i hur du blir bemött jämfört med personer närmare 

medellängd? 

Hur upplever du dessa bemötanden? 

Hur reagerar du? 

Har det varit olika beroende på din ålder? 

Tror du att du skulle bli bemött annorlunda om du sågs som man (och var ungefär lika långt

under medellängd för det)? Vad för problem tror du kan uppstå för korta kvinnor respektive 

korta män? 

Hur ser det ut i din familj, är de många korta personer eller är det något som är ovanligt? 

Har de pratats om? Antingen direkt eller indirekt? 

Är det någonting som du har fått lära dig att hantera genom din familj? 

Finns det några praktiska problem du upplever i vardagen som inte är relaterade till det 

sociala? Alltså t.ex. i hemmet, på jobbet, eller om du är ute någonstans? 

Hur känner du dig representerad i t.ex. media (rapporting och fiktivt)? 

Fritt fram att klaga: Om du kan komma på något – nu är tiden!

Jag har även tre saker som jag har med mig öppet för alla deltagande under intervjun:

1. Bemötande

2. Självsyn

3. Nu? Då?

Det gör jag både för att påminna mig själv om att styra tillbaka till dessa områden men även att

kanske påminna de intervjuade utan att påpeka det verbalt.
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