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Abstract 
 

The purpose of this essay is to investigate men in equality organisations view on toxic 

masculinity and equality. Starting from a gender perspective with focus on masculinity I 

have used Raewyn Connell's concept hegemonic masculinity in combination with Bob 

Pease and Jeff Hearn's the hegemony of men to see how masculinity norms are created, 

secured, and sustained and how hegemonic masculinity can be connected to toxic 

masculinity manifested in violence, sexism, and mental illness. Seeing men as carriers 

of hegemonic masculinity – including the potentially toxic part – opens for possibilities 

of renegotiation and change.  

 

The logic perspective by Jason Glynos and David Howarth has enabled me to dig deeper 

into the work of the male equality workers to find which political standpoints are at 

hand and what future aims these men see as important in their pursuit of gender 

equality. I have also used Bourdieu's concepts of field and positioning to be able to 

further analyse possible ambivalence in the pursuit of gender equality as my informants 

after all are men working against their own masculinity within a feminist field. 

 

Nine interviews have been made: seven with men working in equality organisations and 

two individual men. By lectures, workshops, and visibility in social media the equality 

workers teach other men about the destructive effects of masculinity norms and provide 

them with new knowledge of how to renegotiate toxic masculinity. The idea is that the 

equality work will offer new knowledge that can turn men as carriers of hegemonic 

masculinity into empathic, humble, and listening beings. In a wider perspective the 

eradication of violence, sexism, and mental illness is the key to create new masculinity 

norms leading to a healthier and happier society for all individuals. 
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1. INLEDNING 

 

 

Bakgrund 

Under tiden jag skrev min B-uppsats om hur rädslan för hur eventuella sexuella övergrepp 

kunde påverka kvinnors förhållningssätt i urbana offentliga rum diskuterade jag den med en 

av mina manliga vänner. Hans reflektioner var intressanta och han sade bland annat: "Jag 

minns när jag förstod att tjejer kunde vara rädda för mig". Detta gjorde att jag började fundera 

på vad som skulle kunna visa sig om jag undersökte mäns syn på kvinnors eventuella 

otrygghet och rädsla för män vilket blev uppstarten till min C-uppsats. Under skrivandet 

framkom också att #MeToo-rörelsen hade påverkat mäns syn på och förhållningssätt till andra 

män och till kvinnor. #MeToo är en rörelse som via sociala medier påbörjades redan 2006 av 

den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tarana Burke (Wikipedia, metoo, 2018). För att stödja 

unga färgade kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp använde hon uttrycket ”Me 

Too” i bemärkelsen att hon själv också blivit utsatt för detta. Rörelsen fick sitt stora 

genomslag hösten 2017 då filmmogulen Harvey Weinstein friades från våldtäkt och 

skådespelerskan Alyssa Milano gick ut på sociala medier med hashtagen #MeToo för att visa 

solidaritet med våldtäktsoffret och bryta tystnadskulturen kring sexuella övergrepp. Många 

kvinnor gjorde det samma och spridningen blev snabbt global. I Sverige gjordes ett trettiotal 

hashtag-upprop från kvinnor inom en mängd olika branscher som exempelvis 

skådespelerskor, jurister, lärare och vårdanställda. Detta berörde många människor och ett 

flertal män blev utpekade som förövare. 

 

Ett par av de män jag intervjuade inför min C-uppsats var engagerade inom organisationer för 

jämställdhet och påtalade vikten av att arbeta praktiskt mot de maskulina genusnormer som 

kan orsaka våld och sexism. Detta fick mig att bli intresserad av att vidare undersöka dessa 

organisationer och de män som aktivt arbetar mot destruktiv maskulinitet för jämställdhet. 

Frågor som väcktes var: Vilka sociala normer och strukturer gör att vissa män arbetar för 

jämställdhet och varför? Hur går de till väga och vad hoppas de förverkliga? Jag har tittat 

närmare på hur de olika jämställdhetsorganisationerna är organiserade, vilka 

ställningstaganden de står för och vilka grupper av människor de riktar sig mot. Jag har vidare 

undersökt vilka möjligheter organisationerna anses ha när det gäller att uppnå sina 

målsättningar ur ett hållbarhetsperspektiv där önskvärda förändringar ses kunna leva vidare 
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samt om där kan finnas några negativa sidor eller bakslag kopplade till arbetet för 

jämställdhet.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet i studien är att undersöka jämställdhetsarbetande mäns syn på destruktiva 

maskulinitetsnormer och jämställdhet. Jag kommer att fokusera på hur män själva kan 

motarbeta destruktiva maskulinitetsnormer samt vad som anses meningsfullt och 

eftersträvansvärt med arbetet för jämställdhet. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

• Vilka föreställningar om kön kan anses ligga till grund för destruktiva 

maskulinitetsnormer? 

• Vilka praktiker kan män använda sig av för att aktivt motarbeta destruktiva 

maskulinitetsnormer? 

• Vad anses enligt jämställdhetsarbetarna vara meningsfullt i arbetet för jämställdhet? 

 

 

Material och metod 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer då jag intervjuat sju män aktiva inom 

organisationer: SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Friends, Fredens Hus, Locker 

Room Talk, MÄN, RFSU (Riksförbundet för Sexuell Upplysning) och Make Equal samt två 

privatpersoner som arbetar för jämställdhet: Marco Vega och Attila Yoldas. Intervjuerna har 

utförts i Uppsala och Stockholm under perioden februari 2020 – februari 2021 för att sedan 

bearbetats fram till januari 2022. Sex av intervjuerna har genomförts under fysiska träffar och 

tre genom Messenger video.  

 

Jag har använt mig av en ljudinspelningsapp på mobiltelefonen och transkriberade sedan åtta 

av nio intervjuer. Den nionde intervjun har jag använt mig av anteckningar som skrevs ner 

under samtalet. 
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SKR (Statens Kommuner och Regioner) är förlagt till Stockholm och är en medlems- och 

arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner (SKR 2021). De har i uppgift 

att stödja svenska kommuners och regioners verksamheter och är ett nätverk som ger service 

och rådgivning inom frågor som berör kollektivavtal, hälsa och sjukvård, social omsorg, 

näringsliv, samhällsplanering och skola samt kultur och fritid. Jag har intervjuat Erik som 

arbetar på sektionen Hälsa och Jämställdhet med att stärka lokala självstyren. Vi träffades på 

huvudkontoret i Stockholm den 2 mars 2020 och intervjun tog 41 minuter.  Marco Vega har 

tidigare arbetat på RFSU i Malmö och är nu sexualupplysare i egen regi. Han gör poddar och 

erbjuder föreläsningar och workshops i skolor där han samtalar om machonormer. Intervjun 

skedde genom Messenger video Uppsala-Malmö den 3 juni 2020 och tog 57 minuter. 

Michael arbetar på organisationen Friends som sakkunnig. Organisationen Friends började 

som ett projektarbete på 90-talet av gymnasiestudenten Sara Danberg och har idag cirka 30 

anställda (2020). De har tre kontor i Solna, Malmö och Umeå. Friends använder sig av 

forskningsbaserade metoder för att motarbeta mobbning och diskriminering i bland annat 

skola och idrottssammanhang. Vi träffades på ett café i Uppsala den 18 maj och intervjun tog 

1 timme.  

 

Fredens Hus i Uppsala är en ideell förening som är ett museum och ett kunskapscenter. 

Fredens Hus arbetar med att producera och ta fram pedagogiska utställningar för framför allt 

unga i åldrarna tretton till tjugofem. Jag mötte representanten Rafael på ett café i Uppsala. Vi 

samtalade i 1 timme och 10 minuter den 22 maj 2020. Atilla Yoldas arbetar som krönikör på 

Expressen och är en del av europeiska jämställdhetsinstitutets journalistnätverk där de har en 



8 
 

representant för varje medlemsstat i EU. 2019 släppte han Mansboken: från en kille till en 

annan som utforskar kulturen kring dagens macho- och mansideal. Han använder sig av 

sociala medier och föreläsningar för att upplysa män om machonormer och hur man kan 

arbeta mot dem. Jag mötte Atilla i Stockholm den 6 mars 2020 på ett café i Stockholm. Alan 

och hans bäste vän grundade organisationen Locker Room Talk 2016 då de ville jobba med 

unga killar för att bredda perspektivet på vad det är att vara en man. LRT består av 27 

medarbetare fördelade på fem kontor i Östergötland, Skåne, Stockholm, Västerbotten och 

Norrbotten. De har samarbeten med idrottsdistrikt och kända sportprofiler för att nå pojkar 

och unga män inom deras egen intressesfär. De utvecklar kreativa idéprocesser där ungdomar 

på ett lättförståeligt och roligt sätt ska kunna ta ställning till machonormer inom idrott. 

Intervjun genomfördes via Messenger video Uppsala-Finspång den 17 februari 2021 i 25 

minuter. Efter krångel med ljudinspelningsappen insåg jag att jag var tvungen att hastigt 

skriva ner det som sades. Därför är intervjun inte ordagrant nedtecknad vilket bör tas i 

beaktande då citat tas med i uppsatsen.  

 

 Organisationen MÄN arbetar med att förändra destruktiva maskulinitetsnormer och riktar sig 

till just män. Sedan starten 1993 har de förutom huvudkontoret i Stockholm ytterligare 21 

lokalgrupper runt om i Sverige och cirka 1 600 medlemmar. MÄN använder sig av MVP 

(Mentors in Violence Prevention) som är ett internationellt våldsförebyggande 

utbildningsprogram som riktar sig mot skolor och gymnasier. MÄN satsar mycket på samtal 

mellan män. De använder sig också av hemsidor och sociala medier för att sprida kunskap om 

mäns våld och står bakom uttrycket "alla män". Med detta uttryck menas att "alla män" är 

födda och uppvuxna inom ramverk av maskulinitetsnormer. Genom detta påstående menar de 

att alla män har ett ansvar för att utvärdera och omförhandla sin egen del i genussystemet.  Jag 

träffade representanten Isak på huvudkontoret i Stockholm den 17 februari 2020. Intervjun 

tog 23 minuter. Simon arbetar på RFSU:s förbundskansli i Stockholm som sakkunning med 

fokus på sex, kommunikation och gränser samt maskulinitet. Organisationen har 50–60 

anställda på förbundskansliet, en nationell klinik och cirka 20 lokalföreningar i Stockholm, 

Malmö, Göteborg, Umeå och Uppsala. RFSU arbetar med HBTQ-frågor, sexualundervisning 

och aborträtt. RFSU erbjuder utbildningar i form av föreläsningar och samtal och samarbetar 

med skolor och ungdomsmottagningar. Intervjun tog 1 timme och 8 minuter och genomfördes 

via Messenger video Uppsala-Stockholm den 19 februari 2021. Make Equal startades i 

Stockholm 2010. Jag träffar Fredrik som berättar att organisationen har 8–10 anställda och 

erbjuder konsultverksamhet, driver olika projekt och kommunicerar genom opinionsbildning. 
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Make Equal anlitas av skolor, arbetsplatser, kommuner och landsting och erbjuder 

konsultverksamhet och workshops. Jag samtalade med Fredrik i 48 minuter på ett café i 

Stockholm den 9 mars 2020. 

 

Samtliga informanter är män mellan ca 25 och 50 år, varav merparten är strax under 30 år. 

Fyra är av svenskt ursprung och fem har en eller båda föräldrar av utländsk härkomst. Flera av 

männen har någon gång gått minst en kurs på universitetet och sedan fortsatt studera och 

verka för frågor kring jämställdhet. Varför jag valt att uteslutande intervjua män är för att jag 

är intresserad av hur de själva uttrycker sig kring de ideologier och praktiker som ses som 

värdegrund för svensk samtida jämställdhetsdiskurs. Framför allt eftersom de arbetar mot den 

sociala struktur av maskulinitet vilket betraktas som en del av dem själva. Jag är också 

intresserad av hur de positionerar sig som män i det feministiska arbete de utför och jag 

undrar om de kan uppleva ambivalens inför att arbeta mot det egna könets stereotypa 

maskulinitetsnormer. Jag har i min uppsats använt mig av informanternas utsagor i 

sammanställningarna av deras respektive organisationer samt vissa delar som regelrätta citat. 

 

Förutom intervjuer använder jag mig av netnografi (internetbaserat material) vilket är relevant 

för min studie då de värdegrunder som utgör jämställdhetsarbetets bas ofta uttrycks via 

skriven text på exempelvis hemsidor, Facebook och liknande plattformar.  

 

 

Vetenskapssyn, reflexivitet och etik 

Det etnologiska studier kan sägas ha gemensamt är att de synliggör och undersöker hur 

normer och värderingar fungerar i vardagslivets olika kontexter (Gunnarsson Payne & 

Öhlander 2017:17). Normer kan förklaras vara en uppsättning oskrivna regler som skapar 

förväntningar på hur människor bör bete sig i mindre sociala gemenskaper eller i samhället i 

stort (Nationalencyklopedin, 2022). Vår kollektivt uppfattade verklighet anses enligt ett 

konstruktivistiskt synsätt vara skapad av aktiva mänskliga aktörer och/eller av strukturella och 

historiska processer. Eftersom dessa processer har med mänsklig aktivitet att göra är de också 

potentiellt föränderliga. Utan möjlighet till förändring skulle inte normförändrande arbete 

kunna finnas till - vilket i sin tur betyder att just det möjliga i arbetet kan anses vara det som 

också driver människor till att fortsätta hysa hopp om förändring. 
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Etnologisk forskning handlar om att förstå hur upplevelser uttryckta av individer samspelar 

med storskaliga mönster i samhället. Jag undersöker svenska jämställdhetsorganisationer i 

min studie. De män som intervjuats har med sina egna ord uttryckt det som organisationerna 

står för och arbetar mot. Att ett fåtal människor får komma till tals under djupintervjuer är en 

värdefull byggsten inom etnologiskt fältarbete och innebär att material och analys blir mer 

nyanserad och välavvägd då informanterna själva ges tillfälle att utveckla olika följdfrågor 

och teorier kring det ämne som diskuteras (Kaijser & Öhlander, 2011:96). 

 

Jag utgår från att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män där framför allt kvinnor 

är i underläge. Min närvaro som kvinna kan ha påverkat de manliga informanternas utsagor, 

framför allt då jag som kvinna ställer frågor om jämställdhet till män som arbetar med detta. 

Det kan ställa högre krav på dessa män att ”svara rätt” utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Informanterna kan också ha påverkats av att vi samtalat om samhällsordningar där gruppen 

män problematiseras, en grupp vilken de själva anses tillhöra. Informanterna anses dels 

tillhöra gruppen män, dels inneha rollen som jämställdhetsarbetare vilket kan kräva en annan 

form av balans i deras utsagor än om de varit kvinnliga jämställdhetsarbetare.  

 

Jag är medveten om att jag använder de manliga informanterna som representanter för 

organisationerna samtidigt som jag är intresserad av hur arbetet mot destruktiv maskulinitet 

beskrivs av männen själva – särskilt i förhållande till uttrycket "alla män". Jag kommer i min 

uppsats att visa hur det ena inte behöver utesluta det andra. I vissa sakfrågor är det möjligt att 

se de manliga informanterna som representanter medan det i andra är relevant att se dem som 

en del av gruppen män. Detta beroende på vilka frågor jag ställer samt vilken subjektsposition 

(man, anställd, organisationsrepresentant) hos mina informanter jag ställer dem till. 

 

Anonymisering 

Sju av informanterna kommer att anonymiseras, men inte de organisationer de representerar. 

Det är för dessa organisationer en fördel med ökat deltagande och transparens vilket jag tror 

är anledningen till att de valt att inte vara anonyma. Två av de män jag intervjuat använder sitt 

eget namn som ett slags varumärke i sitt arbete för jämställdhet: Atilla Yoldas som krönikör 

för en svensk dagstidning och Marco Vega som sexualupplysare. Även om två av nio män 

under intervjutillfället inte tillhör en organisation är deras värderingar, strategier och 

jämställdhetsmål kompatibla med organisationernas. Eftersom det är just dessa gemensamma 

värderingar och strategier jag kommer att ha som fokus och som samtliga informanter 
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använder sig av, har jag valt att inte benämna dessa män som informanter utan som 

representanter. Detta för att de genom sina liknande värderingar, arbetssätt och retorik 

representerar en gemensam värdegrund baserad på en diskurs av teoretiskt och praktiskt 

organisatoriskt utfört jämställdhetsarbete.  

 

 

Teoretiska perspektiv och begrepp 

De teorier jag använder mig av är ett genus- och maskulinitetsperspektiv, logikperspektivet 

samt kultursociologen Pierre Bourdieus fältteori. Dessa teorier utgör en relevant kombination 

av teser som kommer att vara till god hjälp då jag ska svara på varför män kan tänkas vilja 

arbeta för jämställdhet. Från genus och maskulinitetsteorierna kommer jag att använda 

begreppen hegemonisk maskulinitet, destruktiv maskulinitet och the hegemony of men, från 

logikperspektivet sociala, politiska och fantasmatiska logiker och från Bourdieu fält och 

positionering. Dessa begrepp kommer vara behjälpliga i förhållande till valda perspektiv, 

syfte och frågeställningar samt tydligare kunna synliggöra bärande delar av uppsatsens 

empiri. 

 

Perspektiv på genus och jämställdhet genom historien 

Jag har genom uppsatsen ett genusperspektiv med fokus på maskulinitet. Detta för att kunna 

utgå från hur genusnormer är skapade, befästa och upprätthållna. Normer kan vara svåra att 

upptäcka då de ofta är förgivettagna och därför inte heller uppmärksammas eller förändras 

särskilt lätt. Mycket av arbetet för jämställdhet har gjorts av kvinnor. Efter år av nedröstningar 

(sedan första motionen i riksdagen kom upp redan år 1884) lyckades Landsföreningen för 

kvinnans politiska rösträtt (LKPR) få igenom lagförslaget om kvinnlig rösträtt i Sveriges 

riksdag 1919 vilket gjorde att kvinnor för första gången fick rösta i valet 1921 (Riksarkivet.se, 

Kvinnans rösträtt 2021). År 2021 inföll med andra ord 100-årsjubileet för kvinnlig rösträtt i 

Sverige. Kvinnor – och män – har fortsatt arbeta för jämställdhet genom åren, både 

organisatoriskt, politiskt och akademiskt. Genusforskningen har utvecklats under de senaste 

hundra åren från att se kön som något naturligt givet i ett binärt system bestående av "man" 

och "kvinna" till att se kön som kontingent och förhandlingsbart (Pease 2000:26). Genom att 

utgå från en akademisk utarbetad teoribildning som genusperspektivet med fokus på 

maskulinitet kan jag synliggöra och problematisera levda erfarenheter av kön i olika sociala 

kontexter (Nilsson 2017:175). Jag kommer alltså att i min uppsats kunna göra en ansats att 

synliggöra hur genusnormer fortfarande är djupt rotade i svensk samtid (trots det rykte 
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Sverige har om sig att vara bland de mest jämställda länderna i världen idag) samt 

problematisera hur genusnormer och hegemonisk maskulinitet kan ta sig uttryck i våld, 

sexism och psykisk ohälsa (Martinsson, Griffin & Giritli Nygren 2016/2017, Connell 2005, 

Hearn & Pringle 2009, Whitehead 2002:35ff).  

 

Under 1900-talet fortsatte kritiken mot manliga och kvinnliga könsroller. Män innehade de 

dominerande positionerna inom stat, kyrka, rättssamhälle och ekonomi medan kvinnor sågs 

som underlägsna - eller som Simone de Beauvoir utryckte det: det Andra könet (de Beauvoir 

1949, Hirdman 1988, Whitehead 2002). Att män innehar dominerande positioner kan ses som 

en direkt orsak till kvinnors underlägsenhet. Detta patriarkala, det vill säga mansstyrda, 

system som reproducerar stereotypa könsnormer garanterar också fortsatt dominanta 

positioner för män. Det här är ett problem som gör att det är av stor vikt att inte bara kvinnor 

utan framför allt också män arbetar för jämställdhet. 

 

Under åren har flertalet teorier och metoder arbetats fram och reviderats. Genom att kritiskt 

granska både historiska och samtida akademiska forskningsresultat utvecklas nya rön. Under 

slutet av 1900-talet vändes fokus bort från det biologiskt kroppsliga och kön sågs som något 

inlärt, praktiserat och upprätthållet (Butler 2007). I stället för att se kön som något biologiskt 

naturligt kunde det förstås som performativt och föränderligt. Fördelen med detta var att då 

könsnormer sågs som inlärda kunde de också förhandlas och läras in på mer alternativa sätt än 

tidigare. 

 

Senare återkom ett fokus på den fysiska kroppens möjligheter då den ändå ansågs begränsad i 

sin redan märkta yta av kön, ras och ålder. Kroppen ansågs också vara något vi aldrig kan 

lämna utan något som vi orienterar oss och upplever vår värld genom vilket jag också 

kommer att utgå från i min uppsats (Ahmed 2006, Merleau-Ponty 1945). Jag vill här tillägga 

att även om det finns skillnader i att se kroppen som socialt konstruerad eller som 

förkroppsligad erfarenhet så handlar det om hur kroppar är konstruerade som levbara eller ej 

(Nilsson 2017:199). Jag kopplar här "levbara" till termen ontologisk säkerhet som det 

beskrivs av Stephen M. Whitehead (2002:189). Han använder sig bland annat av Iris Marion 

Youngs studie där hon jämför hur unga flickor och pojkar tar sig an världen genom lek och 

sport (Young 2000:255–280). Flickor är restriktiva i sina rörelser och verkar inte använda 

utrymmet omkring sig. Pojkar verkar å andra sidan erfara sina kroppar på ett sätt som sträcker 

sig genom utrymmet kring dem. De har en kroppslig närvaro och låter sina kroppar sättas i 
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aggressiv rörelse. De förväntas inte vara blyga, försiktiga eller sköra. Den manliga 

ontologiska säkerheten ses här vara en del av den manliga kroppens relation till världen 

baserad på ett självsäkert uttryck. Det finns med andra ord en skillnad mellan hur flickor och 

pojkar tar sig an världen. 

 

Hegemonisk maskulinitet 

Tidigare mansforskning fokuserade på könsroller där en stereotyp bild av maskulinitet såg 

män som naturligt annorlunda än kvinnor (Pease 2000:26). Konstruktivistiska teoribildningar 

medförde en kritisk syn på maskulinitet och en maktanalys tillsattes i studier av mäns 

relationer till andra män, kvinnor och barn (Hearn 1998, Whitehead 2002, Connell 2005). 

Detta synliggjorde en mer komplex bild av enskilda mäns koppling till maskulinitet än 

tidigare. Teorin om hegemonisk maskulinitet av Raewyn Connell utgår från premissen att det 

finns hierarkiska maktrelationer mellan män där vissa män överordnas och andra underordnas 

(2005). Den hegemoniska maskuliniteten kan definieras som det tillfälliga system som 

legitimerar dessa maktrelationer och som garanterar en dominant position för män. 

Maktordningen inom den hegemoniska maskuliniteten kan för vissa män ses som ett slags 

ouppnåeligt ideal då de av skilda anledningar inte anses besitta de kvalitéer som värderas 

högre inom hierarkin. Vita heterosexuella medelklassmän ses oftast överst i hierarkin medan 

färgade män, män från arbetarklass och homosexuella betraktas som marginaliserade. Connell 

konstaterar också att i botten av den manliga hierarkin befinner sig alltid en kvinna. Konceptet 

hegemonisk maskulinitet blev kritiserat för att vara för fixerat och statiskt vilket motverkade 

möjligheter till förflyttning och förändring inom den manliga hierarkin (Demetriou 2001:345). 

Men, Connell själv skriver att hegemonisk maskulinitet är en tillfälligt accepterad strategi av 

historiska och sociala mönster vilka kan utmanas av nya maskulinitetskonstruktioner 

(2005:81). Detta tyder på att hegemonisk maskulinitet faktiskt är öppen för förhandling och 

förändring. Däremot såg Connell ett behov av att revidera teorin då den inte gav utrymme för 

skillnader mellan olika maskuliniteter. Detta löste hon genom att sätta maskulinitet i plural 

vilket visade en förståelse för hur olika maskuliniteter kunde konstrueras beroende på social 

och kulturell kontext. Begreppet plockades upp i Sverige av psykologen Margot Bengtsson 

och etnologen Jonas Frykman 1987 då de använde begreppet i en regeringsbeställd rapport 

om maskulinitet (Bengtsson & Frykman 1987).  

 

Jag använder mig av termen man i betydelsen av en person som är född till det biologiska 

könet pojke och som vuxit upp som det socialt konstruerade könet man. Det socialt 
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konstruerade könet påverkas och formas av sin omgivning från födseln och under uppväxten 

oavsett sexualitet eller senare vald könstillhörighet (Whitehead 2002, Butler 2007, Connell 

2005, Hearn 1998). Varje man kan därför anses besitta vissa grader av det som Raewyn 

Connell benämner som hegemonisk maskulinitet. 

 

The hegemony of men 

Vissa, bland annat Whitehead, menar att maskuliniteter förändras över tid och rum och är 

sammanlänkade via maktvariabler så som klass, ålder, etnicitet och sexualitet (2002:34). För 

att kunna undersöka koncept som exempelvis jämställdhet inom större sociala eller politiska 

grupper behövs förutom begreppet hegemonisk maskulinitet (vilket synliggör hierarkiska 

ordningar mellan män - kvinnor och män – män) också ett binärt dekonstruerande redskap. 

The hegemony of men synliggör binära motsatspar som exempelvis då gruppen män 

positioneras i motsats till gruppen kvinnor och icke-män utifrån dessa gruppers skilda socialt 

inlärda genusnormer. Dekonstruktion kan synliggöra sådant vi tar för givet. Genom att först 

bryta ner en social konstruktion som exempelvis maskulinitetsnormer och sedan synliggöra 

dess inneboende "sanningar" kan nya förståelser nås. Bob Pease och Jeff Hearn menar att om 

en större grupps översiktliga mål ska kunna analyseras är det viktigt att kunna kartlägga vad 

de vill och vilka de vänder sig till (Pease 2000:27, Hearn 2012). Svaret på vilka de vänder sig 

till blir sällan enskilda individer utan ses oftare vara en större grupp av människor som har 

någonting visst gemensamt, som när organisationer som arbetar för jämställdhet mot 

destruktiv maskulinitet vänder sig till gruppen "män". Det är i detta fall nödvändigt att tala om 

och namnge män som just män då frågor kring mäns makt i relation till andra män, kvinnor 

och barn lyfts (Hearn 1998:785–786). Att namnge män kan synliggöra hur manliga praktiker 

skapas genom politiska, sociala och materiella diskurser av maskulinitet. Genom att ställa 

frågor om makt och jämställdhet kan vi se att manliga praktiker kopplade till hegemonisk 

maskulinitet är komplexa, problematiska och även i behov av förändring.  

 

Legitimering av manligt våld 

Ett av problemen som Whitehead nämner gällande manliga genusnormer är att de är 

ideologiskt och politiskt kraftfulla då de ses innehålla "sanningar" om vad en man är och kan 

litas på att genomföra (2002:34). Dessa sanningar kan ses som en del av en kulturhistoria där 

män setts som "naturligt maskulina" till kropp och sinne, en historia som fortfarande idag 

lever i samtida genusnormer. Jeff Hearn skriver om hur begreppet the hegemony of men kan 

användas för att teoretisera män som en problematiserad kategori som är socialt och kulturellt 
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diskursiv (2012:604). Genom att använda denna teori kan jag undersöka hur legitimitet 

fungerar i patriarkala relationer och speciellt hur mäns våld producerar legitimt våld som en 

del av manlig hegemoni. Genom att använda teorierna hegemonisk maskulinitet och the 

hegemony of men kan jag se att alla män är bärare av olika grader av maskulinitet. Jag kan 

också se att män som bärare av maskulinitet kan komma att praktisera destruktiv maskulinitet. 

Destruktiva maskulinitetspraktiker kan visa sig i dominans, förtryck och våldshandlingar vilka 

kan leda till misshandel, våldtäkt och mord. Våld kan vara sexuellt eller inte, utövat av 

individuella eller grupper av män, slumpmässigt eller planerat, offentligt eller privat. Ur ett 

globalt humanistiskt perspektiv är dessa manliga praktiker själva roten till ojämställdhet i 

världen. Eller för att säga det med Stephen M Whiteheads egna ord: 

 

In short, to recognize the extent and range of men's violences is to face the depressing and 

disturbing realization that men's propensity for cruelty and violence is probably the 

biggest cause of misery in the world. 

      Within the sociology of masculinity, and feminist scholarship generally, there is a 

paramount need to expose and examine not only the singular violence undertaken by 

individual men within both the public and private realms, but also the cultural condition 

of violence itself. (2002:36) 

 

 

Destruktiv maskulinitet 

Termen destruktiv maskulinitet är ett samlingsnamn för de delar av hegemonisk maskulinitet 

som kan utvecklas negativt och ta sig uttryck i våld, sexism och mental ohälsa (Hearn & 

Pringle 2009, Whitehead 2002, Brå, 2020a, Brå, 2020b). Dessa uttryck kan visa sig i form av 

härskartekniker, aggressivitet, övergrepp och känslorepression vilka är skadliga för kvinnor, 

barn, icke-binära och andra män, men även för män själva. Att se män som bärare av 

hegemonisk maskulinitet – inklusive den potentiellt destruktiva delen – öppnar möjligheter 

för omförhandling och förändring av skadliga maskulinitetsnormer. Ett par av mina 

informanter har lyft problematiken kring uttrycket då män kan uppleva sig utpekade som 

"destruktiva" genom att tillhöra gruppen män. Ordet klingar illa på svenska, men är ännu 

värre på engelska där termen toxic masculinity ger en antydan om att män kan ses som 

"giftiga". Då terminologin kring genus och maskulinitet kan upplevas för svår och utpekande 

har också ett par av organisationerna valt att i arbetet med pojkar och unga män använda sig 

av alternativa uttryck som lättare kan kännas igen, som exempelvis att säga "förväntningar på 
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killar" i stället för hegemonisk maskulinitet och ge exempel på dåligt beteende i stället för att 

prata om destruktiv maskulinitet. Att använda rätt terminologi vid rätt tillfälle är värdefullt för 

förståelsen för och hanteringen av de tankesätt och praktiker som följer med olika sorters 

maskuliniteter vilket organisationerna visar kunskap om genom att anpassa sitt språkbruk 

efter den grupp som de talar med. Detta betyder inte att uttrycken hegemonisk och destruktiv 

maskulinitet utesluts i praktiken, huvudbudskapet om att pojkar och män behöver arbeta för 

en förbättrad och mer empatisk maskulinitet finns kvar. 

 

Logikperspektivet 

I min uppsats använder jag mig av logikperspektivet, som är en utveckling av politisk 

diskursteori, och dess termer sociala, politiska och fantasmatiska logiker för att belysa hur 

och varför män aktivt kan motarbeta destruktiv maskulinitet till förmån för jämställdhet. Jason 

Glynos och David Howarth hämtade begreppet logik från filosofen Ernesto Laclau (Glynos & 

Howarth 2008). Detta begrepp ses som det centrala i en viss samhällelig kontext, det vill säga 

de sociala och politiska "spelregler" som bestämmer relationen mellan subjekt, objekt och 

normer (Gunnarsson 2017:266). Diskurser är kontingenta, det vill säga föränderliga, på grund 

av sociala och politiska ordningar som styr både inom den egna diskursen och utanför den. 

Detta medför att nya händelser och åsikter kan påverka de redan befintliga. Sociala logiker 

används för att beskriva vilka sociala och kulturella normer som är rådande i den tid och 

kontext vi befinner oss i. Jag kommer här att titta på vad som tillskrivs kontexten genus- och 

jämställdhetsnormer för att kunna synliggöra vad som anses vara manligt betingat. Politiska 

logiker kan uppstå då en social logik ifrågasätts och därför också kan omförhandlas, 

exempelvis då män vill förändra rådande normer kring maskulinitet. För att vilja förändra 

något måste där finnas en ny idé eller ett ifrågasättande som berör oss och som vi drivs av. 

Detta beskrivs som fantasmatiska logiker. För en man som ser att machonormer kan leda till 

sexism, aggressivitet och känslorepression så kan det vara värt att arbeta mot detta till förmån 

för ett mer jämställt och hälsosamt samhälle. 

 

Fält och symboliskt kapital 

Från Bourdieus teoribildning lånar jag termerna fält och symboliskt kapital då jag undersöker 

om män kan tänkas uppleva sig vara på rätt plats eller känna ambivalens över att vara man 

inom ett kvinnodominerat feministiskt område (Bourdieu 2010). Bourdieus teorier har framför 

allt använts för att analysera klassamhällelig reproduktion men jag använder dem för att 

undersöka hur social reproduktion kan fungera ur ett genusperspektiv. Jag är nämligen 
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nyfiken på vad som kan ske när nya aktörer vill få tillgång till en grupp de egentligen inte 

anses tillhöra. För Bourdieu finns de sociala skikten alltid kvar även om de fysiska personerna 

i strukturen byts ut (Runfors 2017:122). Jag utgår ifrån samma tes och tänker mig att 

feministiskt jämställdhetsarbete är det sociala skikt som ska undersökas – vilket är ett sådant 

specifikt socialt skikt som Bourdieu benämner som fält. För att få tillgång till ett fält behövs 

visst kapital, det kan röra sig om ekonomiskt kapital, kulturellt kapital eller socialt kapital. 

Beroende på vilket fält det rör sig om kan en människa behöva besitta mer eller mindre av 

dessa kapital sammantaget. Exempelvis om en man vill få tillgång till ett feministiskt fält kan 

han behöva ha mer socialt och kulturellt kapital än ekonomiskt kapital. Dessa sammantagna 

kapital blir till ett symboliskt kapital vilket får sitt värde när det blir erkänt inom det specifika 

fältet (Pettersson, Wolanik Boström, Öhlander 2017:137–138). 

 

 

Tidigare forskning 

Feministisk forskning utgår ofta från kvinnors utsatthet och rädsla för mäns våld, och mäns 

hegemoniska dominans och våldsbenägenhet vilket också är grunden för ojämställdhet. Jag 

vill i min uppsats i stället se på vad män på en individuell eller kollektiv nivå kan göra för att 

gå emot destruktiva maskulinitetsnormer och strukturer i strävan efter jämställdhet. Antologin 

Mord, misshandel och sexuella övergrepp med etnologen Inger Lövkrona som redaktör har 

varit till nytta ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Författarna undersöker det svenska 

rättsväsendets och kyrkans förhållningssätt till kön och våld från det tidigmoderna samhället 

fram till 2000-talet (2001). Historikern Jonas Liliequist skriver om hur mäns våld mot kvinnor 

kunde berättigas genom att den äkta mannen och husfadern ansågs vara den som skulle 

upprätthålla ordningen i det kristna hemmet. Han menar att man behöver problematisera hur 

manlighet fungerar rent praktiskt i ett könshierarkiskt samhälle där det råder hegemoniska 

manlighetsföreställningar (2001:89). Detta för att kunna synliggöra hur en samhällelig 

könsideologi kan överordna män och underordna kvinnor, samt för att kunna arbeta mot 

denna ideologi för jämställdhet mellan könen.  

 

I samma antologi skriver Birgitta Meurling, professor i etnologi, om kvinnliga prästers syn på 

själavård och sexuella trakasserier utförda av manliga präster (2001:210ff). Hon skriver att 

manliga präster både innehar en yrkesmässig maktposition och är av det överordnade manliga 

könet vilket gör det mer möjligt att utnyttja sina kvinnliga församlingsmedlemmar. Meurling 

menar att detta kan förstås utifrån ett heterosexuellt mönster där män oftast attraheras av 
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underordnade kvinnor och kvinnor av överordnade män (2001:220). De manliga prästerna kan 

också hålla varandra om ryggen och försvara eller bortförklara sina kollegors snedsprång 

(2001:226). Detta kan ses som ett slags outtalat värnande om brödraskapet och den 

maskulinitetsnorm de förväntas tillhöra.  

 

Maria Wendt Höjers doktorsavhandling Rädslans politik är en studie som synliggör hur det 

svenska politiska systemet handskats med kvinnors rädsla för mäns våld. (2002). Wendt Höjer 

tar upp frågeställningar kring hur sexuellt våld mot kvinnor setts som en privat äktenskaplig 

normalitet de senaste hundra åren och hur det sedermera blivit alltmer en offentlig 

angelägenhet då lagar och reformer utvecklats för att förhindra detta. Viljan att förändra och 

stävja dessa destruktiva maskulinitetsnormer är också det som jag i min uppsats kommer att 

undersöka då jag analyserar mina intervjuer med män som arbetar för jämställdhet.  

 

Etnologen och maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg skriver i avhandlingen Kom igen, 

gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter om hur maskulinitet inom fotbollskultur fostrar 

pojkar till homosociala män (2003). Fundberg använder sig av Connells maskulinitetsteori, 

Bourdieus begrepp habitus och van Genneps begrepp övergångsrit för att beskriva hur 

praktiker i omklädningsrum, fotbollsplaner och matcher kan påverka språkbruk, 

historieberättande och agerande. Fotbollskulturen blir en slags tävlingsfostran av pojkar och 

ses vara en bärare av maskulinitet (2003:18–20, 94). Fotboll har skapats av män för att spelas 

av män (2003:56ff). Det är historiskt sett en maskulint kodad arena vilket gör det svårt för 

kvinnor att ta plats vilket Fundberg menar kan visa sig i machonormer, sexism och 

ojämställdhet.  

 

Jonas Mollwig har i sin avhandling studerat skillnader i attityd och erfarenhet hos 

profeministiska och antifeministiska män (2021). Han menar att profeministiska män anser att 

de behöver förändras då de ser sin egen del i ojämställdhet som exempelvis våld mot kvinnor, 

patriarkala strukturer och obetalt hushållsarbete (2021:85ff). Även den destruktiva 

maskuliniteten som skadar män själva är viktig att arbeta mot (2021:93ff). Mollwig 

konstaterar att män som är för jämställdhet har personliga erfarenheter som utvecklats till en 

omsorg om kvinnor i deras närhet, framför allt då de blivit föräldrar till döttrar, vilket fått dem 

att vilja förbättra kvinnors levnadsvillkor (2021:124). Antifeministiska män menar i stället att 

det finns biologiska könsskillnader som exempelvis manligt testosteron, bilden av kvinnan 

som naturligt moderlig och skillnader i genusrelaterade beteenden (2021:135, 137). De ser 
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feminism som en statlig maktfaktor som lyfter kvinnor och pekar ut män som förövare och de 

anser sig också vara offer för manshat och avmaskulinisering (2021:139, 152).  

 

Den största delen av feministisk forskning visar på ett patriarkalt samhälle där kvinnor sedan 

mycket länge anses vara underordnade män och hur kvinnor kämpat för ökad jämställdhet. Ett 

mindre antal forskare har inriktat sig mot män, mansnormer och destruktiv maskulinitet och 

endast ett fåtal i sammanhanget på hur män själva kan arbeta mot destruktiv maskulinitet. Min 

masteruppsats kommer därför vara ett viktigt tillskott till den samtida maskulinitets- och 

jämställdhetsforskningen med fokus på omförhandlingar av manliga genusnormer. 

Ur ett genusperspektiv befinner sig män i hierarkisk dominans över kvinnor som anses 

underordnade. Det som behöver förändras är därmed de samhälleliga strukturer och sociala 

normer som formar pojkar till stereotypt maskulina män. I kapitel 2 ska jag förklara hur det 

kommer sig att män kan bli aggressiva, sexistiska och suicidala och varför det är så svårt att 

bryta genusnormer. 

 

 

Disposition 

Efter inledningen i kapitel 1 följer kapitel 2, Maskuliniteten – ett hinder för jämställdhet?, där 

jag utgår från ett genusperspektiv med fokus på maskulinitet för att se hur manliga normer 

kan vara skapade, befästa och upprätthållna. Jag visar genom begreppen hegemonisk 

maskulinitet och the hegemony of men hur socialt och kulturellt inlärda maskulinitetsnormer 

kan ligga till grund för destruktiv maskulinitet samt vilka individuella och samhälleliga 

konsekvenser som kan uppstå på grund av dessa. I kapitel 3, Omförhandling av genusnormer, 

redovisar jag med hjälp av logikperspektivet vilka politiska ställningstaganden som ligger till 

grund för att organisationer och enskilda män valt att arbeta för jämställdhet och vilka 

praktiker de använder sig av för att motarbeta destruktiv maskulinitet. I kapitel 4, Ambivalens 

och konsekvenser, undersöker jag vad män som arbetar inom ett feministiskt fält kan uppleva 

skava då de är män som kan anses arbeta mot den egna maskuliniteten. Här använder jag mig 

av Bourdieu för att se hur symboliskt kapital kan påverka möjligheter för män att äga tillträde 

till ett feministiskt fält. Jag konstaterar också att där finns konsekvenser av ett svenskt 

jämställdhetsarbete som berör den nationella synen på Sverige som ett redan jämställt land, 

tidsspillan på grund av ständigt sökande av anslag och svårigheter att nå hållbara resultat på 

grund av tidsbegränsade projekt. Vidare undersöker jag om jämställdhet kan ge oönskade 
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konsekvenser och noterar att män och kvinnor tenderar att uppleva instabilitet vilket kan visa 

sig genom anti-feminism och övertagen maskulinitet.  
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2. MASKULINITETEN – ETT HINDER FÖR JÄMSTÄLLDHET? 

 

 

De tankesätt och praktiker vi gemensamt använder oss av i sociala och enskilda sammanhang 

är det som kallas för normer. I samband med det som anses manligt och kvinnligt kodat kallas 

de för genusnormer. Normer är problematiska på det sätt de är inlärda - de sitter i kroppen på 

sätt som är så självklara att vi kanske inte ens reflekterar över vad vi säger eller hur vi beter 

oss. Detta gör att normer är svåra att förändra, särskilt eftersom de ofta är befästa på flera 

olika sociala, kulturella och ekonomiska plan i samhället. I detta kapitel undersöker jag hur 

maskulinitetsnormer kan ligga till grund för destruktiva tankar och beteenden som 

aggressivitet, sexism och psykisk ohälsa.  

 

 

Maskulinitetnormer och jämställdhet i dagens Sverige 

När ett barn föds brukar första frågan (förutom förstås "Har allt gått bra?") bli "Vad blev 

det?". Det som menas med "vad blev det" är "vilket kön har bebisen?" Det är något som är 

intressant att få veta. Och så fort vi har fått reda på vilket kön barnet har så sorterar vi in 

barnet i en av två på förhand bestämda kategorier. Whitehead, Butler, Connell och Hearn 

anser att under ett barns uppväxt kommer allt och alla barnet kommer i kontakt med påverka 

hur det ser på sig självt som könsbestämd individ och vilka praktiker, vilken materialitet och 

vilka tankesätt som hör till (2002, 2007, 2005, 1998). Detta lärs in genom sociala värderingar 

som reproduceras beroende på vilken familj, skola och vänskapskrets barnet tillhör samt 

kulturella värderingar som etnicitet, klass och religion (Adams & Coltrane 2004:233). Tid och 

plats spelar också roll, det blir skillnader i både kulturella och sociala värderingar om ett barn 

växer upp i 1400-talets England, 1800-talets Kongo eller i 2000-talets Japan. Men om vi nu 

ska förhålla oss till samtidens Sverige kan vi se att när ett barn föds och släkt och vänner 

frågar "Vad blev det?" och föräldrarna svarar "Det blev en pojke!" så har barnet genom detta 

konstaterande sorterats in i kategorier av genusnormer kopplade till maskulinitet. 

 

Alla människor oavsett könstillhörighet ska ha samma rättigheter, skyldigheter och ha jämlika 

maktförhållanden. I Sveriges riksdag instiftades delegationen för jämställdhet mellan kvinnor 

och män i början av 70-talet och har sedan 1994 haft ett tydligt feministiskt maktperspektiv 

(jamstall.nu, Sveriges jämställdhetspolitik, 2017). 2006 antogs jämställdhetsmålet "att kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv." Med det menas att 
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kvinnor och män ska ha jämställd ekonomi, utbildning, hälsa, en jämn fördelning av obetalt 

hemarbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Sverige ligger högt upp på listan över 

mest jämställda länder i världen med sina 88,0 % men här ska också framhållas att inget land 

ännu är helt jämställt (Equal Measures 2030, Global Report 2019). Trots lagändringar och 

riktade insatser är fortfarande kvinnor, barn och män inte jämställda. I samband med den 

praktiska implementeringen av jämställdhetsmålet uppstod ett motstånd mot arbetet för 

jämställdhet. Förklaringar som att jämställdhetsfrågan var en icke-fråga eller en kvinnofråga, 

att insatser för kvinnor var orättvisa då de exkluderade män och att bristande jämställdhet 

beror på kvinnors egna val uppkom som en reaktion på jämställdhetsarbetet (Källhammer 

2017:149, 154–157, 159). Detta trots att kvinnor i Sverige fortfarande får sämre betalt för lika 

utfört arbete som män, tar största ansvaret för familjen, är föräldralediga längre och oftast går 

ner i arbetstid för att kunna umgås mer med barnen (SCB 2020, Källhammer 2017:152–153). 

Att se jämställdhetsfrågan som en kvinnofråga är att se jämställdhetsfrågan som något som 

inte har med män att göra vilket är problematiskt. Att mena att män inte behöver vara 

delaktiga i kampen för en jämställd värld när de i själva verket innehar en maktposition 

gentemot kvinnor, barn och icke-män är att utesluta den grupp som behöver vara delaktiga i 

omställningen för en jämställd värld. Mäns ansvar, engagemang och praktiska arbete för 

jämställdhet mellan könen är av vikt för att vi ska kunna omförhandla gamla genusnormer och 

uppnå jämställdhetsmålet. 

 

SKR 

Representanten Erik berättar att SKR (Statens Kommuner och Regioner) är en medlems- och 

arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner (SKR 2021). SKR har i 

uppgift att stödja svenska kommuners och regioners verksamheter genom att erbjuda service 

och rådgivning inom frågor som berör kollektivavtal, hälsa och sjukvård, social omsorg, 

näringsliv, samhällsplanering och skola samt kultur och fritid. Verksamheten finansieras till 

två tredjedelar av medlemsavgifter och till en tredjedel av statliga bidrag. Som 

arbetsgivarorganisation tecknar de avtal med alla anställda i kommuner och regioner vilket 

har stor betydelse för jämställdhet i Sverige, särskilt då en merpart av de yrkesverksamma 

består av kvinnor inom vårdsektorn. SKR ingår också i en europeisk samarbetsorganisation 

som heter Council of European Municipalities and Regions (CEMR) och 2006 lade de fram 

en deklaration för jämställdhet på lokal- och regionalnivå. Då uppmanades alla kommuner 

och regioner i Europa att främja jämställdhet både som arbetsgivare, serviceleverantör och 

som politisk arena. I Sverige har 110 kommuner och nästan alla regioner ställt sig bakom 
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deklarationen. Erik arbetar på sektionen Hälsa och Jämställdhet med påverkansarbete för att 

stärka lokala självstyren. Han säger att jämställdhetsproblem oftast är till kvinnors nackdel 

men att det också kan vara till mäns nackdel. Ett exempel Erik ger på kvinnlig ojämställdhet 

inom hälso- och sjukvård är att läkare utför samma kirurgiska rutiner trots att kvinnor och 

män i vissa avseenden har olika biologiska förutsättningar vilket leder till ökade vårdskador 

för kvinnor. Ett exempel på manlig ojämställdhet är att skolverksamheten som sådan ses som 

likvärdig för flickor och pojkar, men att det ändå finns betygsskillnader som beror på kön då 

pojkar i genomsnitt har lägre betyg än flickor. År 2018 genomförde Eriks sektion kampanjen 

"Normreform" i vilken det ingick normupplysande material som skrifter och kortfilmer. Erik 

menar att SKR med detta snabbutbildande material kan nå ut till politiskt ledarskap och 

förvaltningsledningar även om de kanske inte har tid att läsa långa jämställdhetsrapporter. 

Han säger att jämställdhet framför allt handlar om rättigheter för individer, men även att 

kvalitén i verksamheterna blir bättre om det finns ett jämställdhetsperspektiv. 

 

De kommuner som skriver under CEMR-deklarationen åtar sig att ta fram en handlingsplan 

för att genomföra den inom två år. Men SKR har ingen möjlighet att sitta och granska om de 

gör det vilket Erik menar beror på att de inte innehar en myndighetsroll och därför inte heller 

vet hur många som faktiskt jobbar med handlingsplanen. Erik säger att de kommuner som 

jobbar bra med jämställdhet kan visa upp konkreta resultat inom olika verksamhetsområden, 

samhällsplanering eller skola. Men det finns alltså inga återkopplingskrav till SKR. 

  

 

                                                 

                                                    SKR: Utbildningsfolder  
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När vi pratar om jämställdhet utifrån ett maskulinitetsperspektiv säger Erik att det är centralt 

hur vi förstår att maskulinitet har med identitet att göra - vilka vi är som människor och hur vi 

får vårt värde. Han konstaterar att också mäns våld mot män är ett jämställdhetsproblem och 

att konstruktionen maskulinitet kostar samhället stora pengar. Han förtydligar det med att säga 

att han inte i första hand tänker på gängskjutningarna och liknande, utan att hela samhället ses 

som genomsyrat av våld på något sätt. "Alla män måste förhålla sig till det, och kvinnor också 

tyvärr", säger Erik. Maskulinitetsnormer kan också vara destruktiva för enskilda män menar 

han: 

 

Normer som gynnar män i samhället är också destruktiva för enskilda män. Normer som 

säger att du ska vara bra på att ta för dig, inte ta så mycket hänsyn, att du ska prestera och 

vara duktig - det hjälper ju män att ta sig framåt här i samhället. Men det kan också 

innebära att när de faller så faller de jävligt tungt. För de har liksom inte odlat sina 

relationer, de är inte bra på att ta hand om sin psykiska hälsa över huvud taget och tar 

risker. Män dominerar ju både i samhällstopp och -botten. Och förmodligen hittar du 

väldigt likartade normer för maskulinitet i båda grupperna. 

 

 

Det Erik pratar om är de maskulinitetsnormer som styr våra förväntningar på hur en man bör 

vara, förväntningar som under en pojkes uppväxt införlivats i kropp och sinne. Han säger 

också att män dominerar både i samhällstopp och -botten. Detta benämner Raewyn Connell 

som hegemonisk maskulinitet vilket visar sig som en hierarkisk skala med män i mer eller 

mindre dominerande positioner (2005). Högst upp i hierarkin ses oftast en vit medelklassman 

medan arbetarklassmän av annan etnicitet ses som positionerade längre ner. Det de ändå har 

gemensamt är att de är män. Genom att använda mig av ett perspektiv som the hegemony of 

men kan jag se att män har införlivat någon form av stereotypiskt maskulina genusnormer 

under sin uppväxt (Pease & Hearn 2000, Hearn 2012). Även om en man är vit, svart, 

välutbildad eller låginkomsttagare så ses han ändå som bärare av hegemonisk maskulinitet. 

Det kan exempelvis betyda att han är fostrad till att vara självsäker, påstridig och inte visa 

svaghet. Hegemonisk maskulinitet kan också leda till destruktiv maskulinitet vilket tar sig 

uttryck i tankesätt och praktiker som kan vara skadliga. Samtidigt som en man kan visa 

styrka, stolthet och prestationsförmåga kan han också vara dominant, aggressiv och 
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känslomässigt repressiv vilket i sin tur kan leda till våld, sexism och psykisk ohälsa (Hearn & 

Pringle 2009, Whitehead 2002:35ff).  

 

Om vi går ifrån lagar, stadgar och värdegrunder och i stället tittar på statistik över vålds- och 

sexbrott i Sverige ser vi att jämställdheten inte kommit så långt som vi önskat. Trots att 

svenska lagar och förordningar är utformade för ökad jämställdhet så är vi inte jämställda. 

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är det framför allt män som använder fysiskt eller 

psykiskt våld mot andra, utsätter andra för sexistiska kommentarer och fysiska övergrepp och 

uppvisar självskadebeteende (Brå, Våld och misshandel 2020, Brå, Våldtäkt och sexualbrott 

2020). 

 

 

Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Folkhälsomyndigheten, Sverige 2019. 

 

 

 

Jämställdhetsorganisationernas värdegrund kommer ursprungligen från det feministiska fältet 

och är byggda på samtida akademiska studier (SKR 2020, Make Equal 2020, MÄN 2020, 

RFSU 2021). Flera av representanterna jag intervjuat har någon form av högre utbildning, tar 

del av nya forskningsrön och utvecklar nya strategier baserade på projekt genomförda av 

andra jämställdhetsorganisationer. Organisationernas strategier är att upplysa om och 

omförhandla destruktiv maskulinitet samtidigt som de slår fast att "alla män" är en del av detta 

(MÄN 2020, Make Equal 2020, Marco Vega 2020). Så, när blir maskulinitet destruktiv och 

hur är "alla män" kopplade till detta? 

 

 

Våld och misshandel Våldtäkt och sexualbrott Suicid 

84 600 polisanmälda 

misshandelsbrott 

23 200 polisanmälda 

sexualbrott 

1 269 avlidna av suicid 

 

 Varav 8 820 rubricerade som 

våldtäkt 

 

79 % av de misstänkta är män 97 % av de misstänkta är män 69 % var män 
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Att problematisera kategorin män 

Under 60-talet påverkade feministisk kritik av könsroller också manliga författare att granska 

manlig kultur (Whitehead 2002:20, Hearn & Pringle 2009). När manligt kodat beteende inte 

längre sågs som någonting naturligt och essentiellt kunde vissa inlärda manliga praktiker 

bekräftas som skadliga för kvinnor, barn och män. En pojke uppfostrad till det socialt 

konstruerade könet man har införlivat olika grader av stereotypiska maskulinitetsnormer 

(Connell 2005, Hearn 1998, Whitehead 2002). Under en pojkes uppväxt är erfarenheter av hur 

en man förväntas vara – och inte vara – implementerade i den manliga kroppen och sinnet. 

Detta visar sig också i Iris Marion Youngs jämförelse av hur unga flickor och pojkar tar sig an 

världen när de leker och utövar sport (2000:255–280). Flickor är begränsade och försiktiga i 

sina rörelser medan pojkar är beslutsamma, självsäkra och aggressiva. Maskulinitetsnormer 

kan inneha flera positiva kännetecken som styrka, stolthet och prestationsförmåga (Fundberg 

2003:18–20, 94). Trots dessa kännetecken kan en man samtidigt vara dominant, aggressiv och 

känslomässigt repressiv (Hearn & Pringle 2009, Whitehead 2002). Dominans och 

aggressivitet kan i sin tur utvecklas till destruktiva praktiker och tankesätt vilka kan visa sig 

som bristande empati, objektifiering av kvinnor eller psykisk ohälsa vilket kan ta sig uttryck i 

våld mot kvinnor, barn och andra män, sexism samt i självskadebeteenden. Den här delen av 

det socialt konstruerade könet man kallas i de jämställdhetsorganisationer jag intervjuat om 

destruktiv maskulinitet (SKR 2020, MÄN 2020, Make Equal 2020, Atilla Yoldas 2020). Det 

är den skadliga delen av hegemonisk maskulinitet som de jämställdhetsorganisationer jag 

varit i kontakt med hoppas kunna omförhandla och förändra till förmån för människors ökade 

trygghet och välbefinnande. 

 

Flera av jämställdhetsorganisationerna menar att "alla män" är födda och uppvuxna inom 

ramverk av maskulinitetsnormer vilket kan leda till destruktiva tankar och handlingar (MÄN 

2020). Genom detta påstående menar de att alla män också har ett ansvar för att utvärdera och 

omförhandla sin egen del i genussystemet. Att se alla män som bärare av hegemonisk 

maskulinitet – inklusive den destruktiva delen – öppnar möjligheter för omförhandling och 

förändring. Stephen M. Whitehead skriver att det är viktigt att se maskuliniteter som direkt 

implicerade i våldsamma, förtryckande och destruktiva manliga praktiker (2002:35–36). När 

dessa används som maktmedel i sociala genussystem mot kvinnor, barn och andra män blir 

det ett problem som behöver påtalas, omförhandlas och utrotas (Whitehead 2002:96, Hirdman 

1988, Hearn & Pringle 2009, Hearn 2012). Det är därför av stor vikt att forskare vid studier av 
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manliga förtryckande och våldsamma beteenden problematiserar män som den största 

kategorin utövare när det gäller våld mot kvinnor, barn och andra män (Whitehead 2002:35). 

 

Våldsamma manliga förebilder 

Stephen M. Whitehead menar att det inom media distribueras en manligt kodad våldsdiskurs 

som tar sig uttryck i individuella mäns praktiker (2002:38ff). När vi växer upp vill vi gärna 

efterlikna dem vi ser upp till. Det är så vi lär oss hur vi bör agera som könade individer. Från 

början är det föräldrarna, sedan kanske kompisarna vi tar efter. Även förebilder som figurerar 

på film, i tv-spel och musikvideos är normgivande för hur manligt och kvinnligt är kodat. I 

exempelvis actionfilmer är kroppsspråk, materialitet och språkbruk starkt symbolladdat. Vissa 

män tycks mer kapabla till att använda sig av våld i implicita situationer och framställs som 

en aktiv och kapabel hjälte. 

 

[W]hich men and which men’s practices – in the state, religion, media, and so on – are 

most powerful in setting those agendas of those systems of differentiations. Violence may 

be crucial here, even with control of consent in hegemony, often without coercion. Men 

are specialists, experts in violence, the main doers of violence to women, children, each 

other, animals, selves; these violences reinforce each other. Men’s domination persists in 

violent institutions and state control of violence, and indeed also in the construction, 

identification, naming and defining of violence, themselves often framed within 

institutions dominated by men. (Hearn 2012:601) 

 

 

Hjälten är god, skurken är ond. Oftast är de män. Hjälten använder sig av övervåld, är 

hårdkokt, tar risker och får den hjälplösa tjejen efter att han har räddat henne (Whitehead 

2002:189). Denna mediala diskurs legitimerar manligt våld som underhållning genom verbala 

och kroppsliga uttryck. Konsekvensen av detta blir att manligt våld uppfattas som normalt och 

ofrånkomligt. Jag kopplar detta till hur pojkars bufflighet och dominans i sociala miljöer som 

exempelvis skola och sport accepteras och slätas över med tillåtande förhållningssätt och 

kommentarer som garanterar pojkar att fortsätta bete sig som just pojkar förväntas göra 

(Connell 2005, Whitehead 2002, Yoldas 2020, Locker Room Talk 2021, MÄN 2020). Då jag 

samtalar med Atilla Yoldas, krönikör på Expressen och föreläsare om bland annat 

machonormer, berättar han att han upplevt trakasserier i form av våld, sexism och rasism från 

de andra pojkarna i skolan och att han själv också kände sig tvungen att använda kränkande 
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beteenden för att passa in, beteenden som han inte kände sig bekväm med och ofta mådde 

väldigt dåligt över. Han önskar också att de vuxna hade klivit in och sagt ifrån i stället för att 

vara så överseende med pojkarnas beteenden: 

 

Det var det här klassiska "Jamen det är så pojkar är, boys will be boys, det är så killar 

uttrycker känslor - vad ska man göra?!". Den här rycker-på-axlarna-attityden till hur killar 

beter sig illa. Och den typen av inställning inser jag har funnits redan från tidig ålder i 

sammanhang där det har varit föräldrar eller vuxna eller lärare eller vad det kan vara som 

väldigt ursäktande tillåter killar att gå över fler och fler gränser. 

 

 

Av citatet från Yoldas kan det tolkas som att detta tillåtande förhållningssätt, det vill säga 

rättfärdigandet av skadligt beteende hos män, är en del av det system av hegemonisk 

maskulinitet som reproducerar stereotypa maskulinitetsnormer. Några av de här pojkarna 

kommer växa upp och fortsätta utöva manlig dominans och kanske använda sig av 

härskartekniker, våld och sexism. Några kommer kanske vara känslomässigt hämmade, lida 

av psykisk ohälsa och kanske till och med ha självmordstankar. 

 

 

 

                                                      Make Equal: Våldspyramiden 

 

 

 (O)vanan att skojbråka med andra pojkar och skämtsamt tafsa på flickorna i klassen kan 

senare i livet leda till misshandel och sexism. Stegen mellan nivåerna i Våldspyramiden är 
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inte så avgränsade som de ser ut och för varje steg ökar risken för grövre våld (Instagram, 

Make Equal 2020). I botten ligger begränsande normer som kan visa sig som nedlåtande 

tankar, blickar och förutfattade meningar. I nästa steg ökar hotbilden med kränkande 

språkbruk och bemötande, objektifiering, porr samt våldsförhärligande och sexism i film och 

musik. Steget upp från det visar sig som kränkningar, trakasserier och diskriminering. Högst 

upp finns våld, våldtäkt och mord. Talande för hela pyramiden är att den visar på effekter av 

hegemonisk maskulinitet, eller machonormer som de också kan kallas. Dessa effekter har ett 

namn: destruktiv maskulinitet. Den utövas av män i första hand men även kvinnor kan 

använda sig av kränkande språkbruk och bemötande. Det är däremot enligt statistiken mycket 

ovanligt att kvinnor använder sig av våld och sexuella trakasserier, till exempel är det 

statistiskt sett nästan bara män som våldtar (Brå, Våldtäkt och sexualbrott 2020). 

 

Objektifiering av kvinnor 

Jämfört med för cirka fyrtio år sedan så har tillgången till porr ökat markant (Johansson & 

Hammarén 2007). Framför allt via internet med foton på allt från halvnakna kroppar till filmer 

med extrem hårdporr. Problematiken ligger inte i att det finns filmer där människor har sex. 

Sex kan vara skönt, roligt och spännande. Det kan vara både upphetsande och lärorikt att titta 

på bilder och filmer med människor som har sex. Problemet är hur det är regisserat. Mer och 

mer har grövre våld och objektifiering tagit plats i porrfilmer och det är kvinnorna som får 

utstå sexscener där en till flera män använder deras kroppar för sin egen njutning genom att 

mästra, skada och skända kvinnorna på de mest utstuderade sätt. Männen presterar under 

långa komplicerade sexakter medan kvinnorna ses vara upphetsade och villiga att gå med på 

allt som männen vill. Unga män och kvinnor som ser dessa filmer kan få en snedvriden bild 

av vad sex bör vara vilket kan orsaka stora problem då verklighetens sexakter ska 

genomföras, problem som är kopplade till tvång, övergrepp och känslan av att inte duga till. 

 

Manligt våld och sexuell objektifiering ses börja i icke-sexualiserat fysiskt skojbråk med 

killar och sexualiserat fysiskt skojbråk med tjejer. Atilla menar finns en överhängande fara i 

att tillåta pojkar att bete sig illa mot andra och förklara det med att "boys will be boys". 

Flickor tillåts inte i samma utsträckning att bete sig illa - de ska veta bättre. Det ställs därmed 

krav på flickor och kvinnor att vara det starkare och förnuftigare könet (Andreasson, 

Johansson & Danielsson 2017:1361). Det kan också ses i rollen som anställd, som partner och 

definitivt som förälder (Podnieks 2016:13, Lupton & Barclay 1997:147). Pappor får vara lite 

tokiga och slarviga men inte mammor. Mammor ska ha koll på läget och inte komma sent till 
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hämtningen på förskolan, inte glömma packa gympapåsen eller missa föräldramötet. Är det 

dammigt och smutsigt hemma så är det oftast kvinnan som slarvat med städningen, för hur 

ofta läggs ansvaret på män? 

 

We warn our daughters about the men we let our sons become. 

Atilla Yoldas, 2021 

 

 

Det Atilla menar här är att det finns en fara i att fostra våra söner utan de restriktiva ramar vi 

fostrar våra döttrar inom. Risken är att pojkarna beter sig illa mot flickor för att de får och till 

och med förväntas göra det, samtidigt som flickor tillåter pojkar att bete sig illa av samma 

anledning.  

 

Tuffa killar gråter inte 

En annan anledning till att pojkar beter sig på ett visst sätt kan vara för att de inte har lärt sig 

hantera vissa känslor. De har liksom flickorna vissa restriktiva ramar inbyggda i de 

genusnormer de vuxit upp med. Där flickor förväntas vara förnuftiga, omhändertagande och 

känslosamma har pojkar helt andra förväntningar på sig. Marco Vega, sexualupplysare, menar 

att killar inte getts samma utrymme under uppväxten som tjejer när det gäller att hantera sina 

känslor. Killar har svårare att sortera sina känslor och därför också svårare att prata om och 

visa dessa. Det kan leda till att de väljer att vara högljudda och slåss hellre än att prata om 

sina känslor, visa sig sårbara eller gråta. Marco säger att killar i grupp värdesätter maskulina 

känslor högre och förminskar andra känslor som anses kopplade till det feminina. Han tar som 

exempel en övning han använder sig av när han pratar om killnormer i skolor. Då brukar han 

göra ett test där han först frågar killarna och sedan tjejerna hur många av dem som varit 

ledsna senaste halvåret, gråtit inför en nära vän och bett om tröst eller fått tröst? Då är det 

nästan aldrig någon kille som räcker upp handen medan det är flera tjejer och icke-binära som 

räcker upp handen. Då fortsätter Marco med att fråga vad de tror har hänt som gjort att killar 

verkar sluta gråta inför andra men att tjejer fortsätter. De kommer då fram till att det är något 

de har lärt sig under uppväxten. Marco förklarar detta med att en kille som växer upp och 

identifierar sig som kille får signaler från andra killar i samhället att "om jag gråter så är jag 

inte kille, då är jag tjej - nej det vill jag inte identifiera mig som, då väljer jag det där". Han 

säger att det här handlar om vilken kunskap vi förmedlar: barn kopierar de vuxna och gör som 

de vuxna gör. 
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[F]ör mig är det exakt samma sak att vi har män i fängelse för att de har misshandlat sin 

fru eller misshandlat sina barn eller att vi har killar som kallar varandra bög och jävlas 

med tjejerna, för mig är det samma: en oförmåga att hantera vissa känslor. Det finns inte 

en tillåtande atmosfär att hantera de känslorna och det är inga andra män som lär dem 

hantera de känslorna. 

 

 

Utmaningen blir här att bryta mot de genusnormer som lärs in under ett barns uppväxt. Marco 

är övertygad om att det går att vända trenden om vi skapar nya normer som ungdomar kan 

identifiera sig med och lära in.  

 

 

Maskulinitet som konstruktion 

"Det blev en pojke!". Så börjar livet för ungefär hälften av vår svenska befolkning. En pojke 

född och uppfostrad till det socialt konstruerade könet man har fått lära in genusnormer 

kopplade till maskulinitet och har under uppväxten inkorporerat erfarenheter av hur en man 

förväntas vara – och inte vara. (Butler 2007, Hearn 1998, Whitehead 2002). Hegemonisk 

maskulinitet beskrivs som det tillfälliga system som legitimerar hierarkiska maktrelationer 

och som anses garantera en dominant position för män (Connell 2005). Båda teorierna är 

kopplade till liknande normativa uppsättningar av manliga praktiker och strukturer. Dessa 

praktiker kan vara utförda av enskilda individer men samspelar med storskaliga mönster i 

samhället. Förväntningar på vad och hur en man bör vara och uppträda finns inbyggda i 

genusnormer, vilket kan sägas vara ett samlingsnamn för olika teoribildningar kring hur kön 

lärs in, befästs och reproduceras.  

 

Normer genomsyrar hela vårt samhälle och fungerar som det sociala klister som gör att vi 

beter oss på vissa sätt i vissa situationer. Utformande av normer har skett genom 

mänsklighetens historia och förändrats gradvis exempelvis då något större samhälleligt 

problem kommit i fråga. För att ta ett exempel så var det länge normativt för en man att utöva 

våld i det egna hemmet för att hålla ordning på familj och inhysta arbetare (Lövkrona 2001). 

Under senare år har utvecklingen gått från att se äktenskapligt våld som en privat normalitet 

till att bli en offentlig angelägenhet då statliga lagar och reformer utvecklats för att förhindra 

domesticerat våld (Wendt Höjer 2002). Lagändringar och beteendeförändringar tar tid att 
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driva igenom och det är för att många av våra samhälleliga problem är grundade i 

genusnormativ ojämställdhet. Två orsaker till den långsamma utvecklingen av jämställdhet 

kan sägas vara patriarkala strukturer och normativ hegemonisk maskulinitet. Patriarkala 

strukturer och normativ maskulinitet kan ses som ett cirkelsystem som tillsammans 

legitimerar fortsatt maskulin dominans och garanterar dominanta positioner för män i 

hierarkiska maktrelationer (Connell 2005, Messner 1997:5). Genom sitt väl uppbyggda 

ramverk av lagar och förordningar (vilka anses styrda och kontrollerade inifrån systemet av 

män och normativ maskulinitet) upprätthåller och skyddar de patriarkala strukturerna sig 

själva mot yttre påverkan och inre förändringar. Att systemet upprätthålls både inifrån och 

utifrån genom patriarkala maskulinitetsnormer gör det mycket svårintagligt för kvinnor och 

icke-binära. Därför tar också förändringsarbetet av maskulinitetsnormer så lång tid att det 

knappt syns några förändringar i vårt vardagliga liv. Här menar jämställdhetsorganisationerna 

att det är av stor vikt att inte bara kvinnor utan framför allt män använder sin maktposition 

inom mansstyrda strukturer för att framtvinga en omförhandling av våra socialt och kulturellt 

vedertagna genussystem. Om inte kommer det dröja innan lagar, praktiker och 

förhållningssätt förändras till förmån för alla människors lika värde, trygghet och 

välbefinnande. För att kunna omförhandla hegemonisk maskulinitet och utrota destruktiv 

maskulinitet erbjuder organisationerna olika metoder som gör det möjligt för alla män att 

arbeta på sina förmågor att vara omtänksamma, lyssnande och ödmjuka individer. Hur görs 

förändringsarbetet rent praktiskt och vad hoppas organisationerna åstadkomma genom detta?  
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3. OMFÖRHANDLING AV GENUSNORMER 

 

 

Om destruktiv maskulinitet förstås som en oönskad konsekvens av inlärda sociala 

genusnormer – hur kan man då arbeta för att motverka och förbättra detta? 

Jämställdhetsorganisationerna och de enskilda jämställdhetsaktivister jag intervjuat har 

förklarat hur de går till väga i arbetet för ökad jämställdhet. Arbetet för jämställdhet handlar 

inte bara om att synliggöra genusnormer, utan i förlängningen också om politiska 

ställningstaganden, det vill säga att få människor att tänka till, tycka till och bestämma sig för 

om de är villiga att fortsätta reproducera beteenden som är skadliga för kvinnor, barn och 

män. Detta kapitel beskriver hur organisationerna och de enskilda männen arbetar rent 

praktiskt för att motverka destruktiv maskulinitet. Jag använder mig också av 

logikperspektivets sociala och politiska logiker för att undersöka varför vissa män arbetar för 

jämställdhet. 

 

 

Politiska ställningstaganden 

Det representanterna för jämställdhetsarbete hoppas åstadkomma är att genom upplysande 

och praktiska metoder visa män hur de kan bli mindre aggressiva och introverta och mer 

harmoniska och omtänksamma. Historiskt sett har svenska män i nyckelpositioner utövat 

kontroll av framför allt kvinnor och barn (Wendt Höjer 2002, Lövkrona 2001). Kvinnor har 

fått rösta under de senaste 100 åren, men det betyder inte att kvinnor har samma rättigheter 

som män (Riksarkivet.se, Kvinnans rösträtt 2021). Kvinnor får fortfarande sämre lön för lika 

utfört arbete, kvinnor tar större ansvar för hemarbete och barn, kvinnor är mer hemma för 

vård av barn och kvinnor utsätts oftare för vålds- och sexualbrott. Om vi vänder på det så 

betyder det också att män får bättre lön för lika arbete, män tar mindre ansvar för hem och 

barn, män är mer sällan hemma för vård av barn och utsätts mer sällan för vålds- och 

sexualbrott. Vi kan också enligt statistik se att män oftast är de som utför vålds- och 

sexualbrott mot kvinnor, barn och andra män (Brå, Våld och misshandel 2020, Brå, Våldtäkt 

och sexualbrott 2020).  

 

En lösning för att komma åt förbrytarna är att skärpa påföljden för brott mot kvinnor och barn. 

Den debatten har pågått länge och är utdragen. Att förändra skiktet av makthavare, lagar och 

förordningar kan på grund av dess ointaglighet vara svårt. Lagsystemet är uppbyggt av män 
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och upprätthåller och skyddar därför också dess inneboende patriarkala strukturer. Skärpta 

straff kan inte heller anses hjälpa någon då brottet redan är begånget och människor blivit 

lidande av det. Det som flera av jämställdhetsorganisationerna i stället ses som en långt mer 

human och hållbar lösning är att komma åt potentiella förbrytare innan de utför handlingar 

som skadar andra eller sig själva.  

 

Jag är en stor vän av utbildning. Tycker vi glömt bort vilken kraft utbildning har för att 

skapa demokratiska medborgare. Att tro att straff och hårdare tag ska lösa något är att 

börja bakifrån. Vi tror på upplysningens kraft. Jätteviktigt att signalera till unga killar att 

du har inte skapat patriarkatet, du kan vara med och förändra någonting.  

(Simon, RFSU 2021) 

 

 

Med termen ”patriarkatet” som Simon använder i citatet ovan menas ett samhällssystem där 

män har den huvudsakliga makten. Förutom att arbeta med vuxna män så vänder sig flera 

organisationer till unga pojkar för att informera om genusnormer, hur de fungerar och hur de 

kan praktiseras på sätt som genererar respekt och omtanke snarare än bufflighet och 

egocentricitet. 

 

Locker Room Talk 

En organisation som specifikt fokuserar på att lära pojkar och unga män att förändra jargonger 

inom olika sportsammanhang är Locker Room Talk (2021). Alan och hans bäste vän 

grundade organisationen 2016 då de ville jobba med unga killar för att bredda perspektivet på 

vad det är att vara en man. Alan berättar att han och hans familj kom till Sverige 2000 som 

politiska flyktingar från Kurdistan. Han anser att jämställdhet är en samhällelig och politisk 

fråga och har en idealbild om ett samhälle där alla är fria och jämställda.  

 

 



35 
 

                                               

                                                 Locker Room Talk                                                             

 

 

Alan berättar att Locker Room Talk består av 27 medarbetare fördelade på fem kontor i 

Östergötland, Skåne, Stockholm, Västerbotten och Norrbotten. De har samarbeten med 

idrottsdistrikt och kända sportprofiler för att nå ungdomarna inom deras egen intressesfär. 

LRT samarbetar med organisationen MÄN och köper också in tjänster från Make Equal. De 

utvecklar kreativa idéprocesser och vill att utbildning ska vara roligt. De har ett eget 8-

veckorsprogram för 10–14-åriga pojkar där de träffas 30 minuter per vecka med 1–2 övningar 

per gång. De har valt att träffas utan tränare och ledare då de sett att det ganska ofta kan vara 

någons pappa som är tränare och det kan kännas konstigt att han ska lyssna på vad sonen och 

de andra i laget talar om. Ett koncept LRT har är att låta pojkarna genom VR-glasögon se 

händelser i virtuella omklädningsrum. Efteråt samtalar de om händelserna, har rollspel där de 

provar att göra situationerna annorlunda eller använder en tidslinje där påståenden inom 

aktuella ämnen ska sorteras vilket sedan öppnar för samtal. Alan förklarar att i samtal med 

pojkarna har de valt att inte använda sig av termer som "genusnormer" och "destruktiv 

maskulinitet" utan i stället valt att formulera sig på en nivå där pojkarna kan känna igen sig 

och förstå sammanhang utifrån sina egna erfarenheter och från vardagshändelser. Eller som 

Alan säger: "Killar är medvetna om att det finns förväntningar på dem som killar". 

Målsättningen är att unga pojkar ska få verktyg för att kunna formulera sig och säga ifrån på 

ett schysst sätt mot sexism och kränkande behandling i sportsammanhang.  

 

Friends 

Organisationen Friends startade som ett projektarbete på 90-talet av en kvinnlig 

gymnasiestudent (2020). Hon blev själv mobbad och ville lyfta problematiken kring detta. 
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Projektet utvecklades till en organisation som använder sig av forskningsbaserade metoder för 

att motarbeta mobbning och diskriminering i bland annat skola och idrottssammanhang. De 

har tre kontor i Solna, Malmö och Umeå. Jag träffar representanten Michael. Han berättar att 

han själv har utsatts för mobbing och utanförskap på grund av sin hudfärg. Under 

universitetstiden skrev han om sociala frågor, rasism och jämlikhet. Idag arbetar Michael på 

Friends som sakkunnig. Han leder ett projekt i Nynäshamn och Båstad kommun där de 

besöker alla kommunala skolor. De använder sig av ett Whole Community Approach vilket 

inkluderar skolans alla berörda parter – kommunansvariga, elever, vårdnadshavare, lärare och 

fritidssektor. Det här angreppssättet har visat sig fungera väl och grundar sig i en lång 

forskningsstudie från Australien. Genom att samla in enkäter och kvalitativa intervjuer kan de 

se vilka faktorer som utlöser mobbing och diskriminering. Dessa faktorer kan exempelvis vara 

hög personalomsättning, rasism och sexism. Utifrån detta kunskapsmaterial kan de sedan sätta 

ihop ett program för hur de ska bemöta situationen på bästa sätt.   

 

Det är spännande med just mobbningsfrågan tycker jag för att den är väldigt 

okontroversiell på många sätt – det är ingen som är för mobbing. Det är ju inte det. Så det 

handlar ju om att medvetandegöra vilka mönster och vilka typer av beteenden som kan 

leda till mobbing även om du explicit är emot det.  (Michael, Friends) 

 

 

Friends lär också ut hur kränkande beteende kan ta sig uttryck vilket ökar kunskapen om när 

det faktiskt sker. Exempelvis får lärare verktyg för att kunna upptäcka knappt synliga 

beteenden som blickar och kroppsspråk samt hur de kan tala om mobbing och diskriminering.  

 

 

                                             

                                                      Friends 
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Michael säger att det handlar om att medvetandegöra elever om deras sociala rättigheter och 

därigenom också minska oönskade beteenden. En positiv effekt av detta kan över tid visa sig 

då elever i 3:an lär de nya ettorna hur de bör bete sig mot sina kompisar. Ett annat sätt som 

Friends kan angripa diskriminering på är genom fokus på rastverksamhet med koppling till 

genus. Michael berättar att det finns mycket forskning som behandlar Hostile School 

Environments, det vill säga skolområden där elever kan känna rädsla för att bli utsatta för 

blickar, kränkningar eller sexuella trakasserier. Han konstaterar att det är ett stort problem om 

man krymper in någons demokratiska frihet att röra sig i sin skolmiljö och därför arbetar 

Friends med hur man kan göra om olika platser på skolan som triggar det här. Även 

plattformar som Snapchat kan ses som en hotfull skolmiljö då nutidens elever också överfört 

mobbing från verkliga miljöer till sociala medier. Michael menar att mobbing handlar om 

maktutövning där mobbarna vinner någon form av status när andra elever skrattar med åt 

deras skämt. Beteendet blir då inte bara accepterat utan även premierat: 

 

Du får en social status genom att få de runt om att skratta åt dina skämt. Om du då som 

lärare säger nej du får inte göra så då känner ju den eleven då att det där var mitt sätt att få 

social status, då har jag fråntagits alla mina möjligheter till att få social status. Jag brukar 

utmana lärare i det att hur gör ni för att ge den här eleven en utväg som känns som ett sätt 

där den fortfarande kan få social status med en annan form av beteende som är mer 

gynnsamt för alla? Då förstärker man andra beteenden i skolan som ger social status som 

man vill ska ge social status, att vara omtänksam till exempel. /---/ Ersätta det med dels 

med om man kan uppmuntra till att eleven öppnar upp sig kring varför man säger på vissa 

sätt och "vad bra att du kommer och reflekterar över de här sakerna" för att få den 

uppmärksamheten av en vuxen kan ju också leda till en positiv relation; alltså ja men nu 

känner jag mig lite bättre, jag fick gehör för att min reflektion var rimlig. Man måste 

ersätta med beteenden som är positiva för att annars så hamnar man i en skolsituation så 

som svenska skolan har varit mycket att elever ska bara inte göra väsen av sig. 

 

 

Att ge elever en utväg kan därmed betyda att upplysa dem om hur deras beteenden upplevs 

och visa dem nya positiva sätt att agera på. Detta kan göra att mobbing och diskriminering 

inte längre anses ge social status och att ett förändrat och förbättrat beteendemönster i stället 

premieras. Utvägen anses här vara själva nyckeln till förändring.  
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Fredens Hus 

Fredens Hus startade som en utställning 2006. 2011 började de erbjuda pedagogisk 

verksamhet. Idag är Fredens Hus en ideell förening som är ett museum och ett 

kunskapscenter. De är fyra heltidsanställda på Fredens Hus som arbetar med att producera och 

ta fram pedagogiska utställningar för framför allt unga i åldrarna tretton till tjugofem. Jag 

möter representanten Rafael som berättar att han förstod att det fanns en skillnad mellan 

kvinnor och män då han lyssnade på kvinnliga hip-hopare och började följa 

jämställdhetsorganisationen FATTA´s grundares Instagramkonto. Han läste lärarprogrammet 

på universitetet men har inte arbetat som lärare, utan fortsatte i stället med arbetet för 

jämställdhet. Han har bland annat varit aktiv i FATTA och var med och startade upp MÄN 

Uppsala innan han började på Fredens Hus. Rafael träffar runt 300 grupper barn och unga per 

år där de har workshops och projekt på tre teman: mänskliga rättigheter, fred och konflikt och 

jämställdhet. Varför de har så många grupper per år är troligen för att de erbjuder sina 

workshopar utan kostnad. Cirka en tredjedel av Fredens Hus finansiering kommer från ett 

verksamhetsbidrag från Kulturförvaltningen, Uppsala kommun, medan resterande procent 

söks från bland annat Emmerich-fonden och Arvsfonden. 70% av alla workshopar hålls på 

Fredens Hus i Uppsala och resterande procent åker de ut till olika skolor och föreningar. 

Bland annat har de en projektverksamhet med Mora gymnasium.  

 

En av Fredens Hus workshops handlar om stereotypa genusnormer där eleverna får utforska 

vad normer är och hur de fungerar, varför vissa normer är starka och varför trånga normer är 

problematiska. Rafael menar att eleverna då får en förståelse för hur maskulina och feminina 

egenskaper kan medföra konsekvenser för individer och för samhället. De ser hur maskulinitet 

kan leda till aggressivitet, risktagande och våld och hur femininitet kopplas till värden som 

gäller omsorg, vård och omhändertagande. Dessa värden syns också i yrkeslivet där dessutom 

olika status tillskrivs yrken som är hög- respektive lågavlönade. Han berättar att Fredens Hus 

också lyfter statistik som de kopplar till normerna och ställer frågor till eleverna som 

exempelvis varför män är överrepresenterade när det kommer till våld. I nästa steg får 

eleverna jobba med frågor om tre olika former av våld: sexuellt våld, psykiskt våld och fysiskt 

våld. Samtal kring vad våld är och vem som avgör om det är våld behandlas. Rafael menar att 

det finns en risk att vi accepterar våld i vår vardag och att det är därför det är så viktigt att vi 

har en samsyn kring vad det är. En annan workshop handlar om samspel, relationer och 

samtycke och Rafael tillägger: 
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Hur kan vi lära oss att respektera gränser eller att förstå när vi gå över någon annans 

gräns? Vi pratar väldigt mycket om kroppsspråk, signaler - vad är en ja-signal, vad är en 

nej-signal - och att det alltid ansvaret ligger hos den som tar initiativ att checka av. 

 

 

                    Arbetsmaterial från Fredens Hus 

 

 

Atilla Yoldas 

Atilla är en av de två män som har och har haft samverkan med jämställdhetsorganisationer 

men mestadels arbetar i egen regi. Han berättar att han växte upp i ett klimat där pojkarna 

slogs och skrek i skolkorridorerna och kallade varandra för öknamn. Då kände han sig 

tvungen att delta i detta för att inte själv bli mobbad och utanför:  

 

Så det blir någon slags acceptans och normaliseringsprocess från ett väldigt tidigt stadie. 

Det var väldigt tydligt att vi var uppdelade i de här stereotypa könsrollerna för tjejer och 

killar och alla hjälptes åt att upprätthålla dem. Där fanns det med, det kändes ju inte rätt, 

jag mådde ju dåligt i det jag kände ju det här känns inte bra, jag kan inte vara mig själv, 

jag gömde mig alltid för att gråta för det var inte i närheten av att vara acceptabelt. 

 

 

Atilla mådde då, trots sin maskulina attityd, dåligt av detta. Han berättar att han under tonåren 

fick tjejkompisar som han kunde prata med om känslor och om att må dåligt. Det hjälpte 

honom att acceptera sig själv mer och förstå att han inte måste vara så tuff och hård som han 

trott. I gymnasiet sökte han sig till media och journalistik där han började arbeta mot rasism, 
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machonormer och utanförskap. Atilla arbetar idag som krönikör på Expressen och är en del av 

europeiska jämställdhetsinstitutets journalistnätverk där de har en representant för varje 

medlemsstat i EU. 2019 släppte han Mansboken: från en kille till en annan som utforskar 

kulturen kring dagens macho- och mansideal. Förutom hans egen berättelse lyfts andra mäns 

erfarenheter av att vara man och hur en kille kan göra för att få vara den han vill vara.  

 

Atilla använder sig också av sociala medier och föreläsningar för att upplysa män om 

machonormer och hur man kan arbeta mot dem. Han säger att hans primära målgrupp är de 

killar och män som tillåter saker att hända - det vill säga de som bidrar till normaliseringen av 

machonormer genom att inte motsätta sig negativa uttryck för maskulinitet. Han menar att 

attityden "jag har inte sagt någonting, så det är inte mitt problem" leder till att man inte tar sitt 

eget ansvar som man i sammanhang med andra killar. Atilla vill i stället stärka killar i att 

känna sig trygga och önskar att fler killar och män vågar stå emot, så att de blir många som 

tycker att machonormer är fel. Först då kan vi se någon skillnad i arbetet för jämställdhet. 

 

                        

             Atilla Yoldas                                                                 Marco Vega 

 

 

Marco Vega 

Den andre mannen som nu arbetar i egen regi är Marco Vega. Han berättar att intresset för att 

arbeta med sexualfrågor väcktes då han som tjugoåring fick ett sommarjobb som informatör 

genom RFSU. Då förstod han att sexualitet är en identitetsfråga, att det handlar om genus och 

att det handlar om samhället i stort. Marco fortsatte arbeta lokalt och nationellt för RFSU och 

satt i styrelsen i Malmö och i förbundsstyrelsen. Sedan fick han jobb på Malmö stad som 

informatör där han hjälpte verksamheter inom vård och omsorg och skola med 
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kommunikation. Efter det utbildade han sig i samtalsmetodik och erbjöd rådgivningssamtal i 

Malmöprojektet Prostitutionsenheten. Under arbetet med prostituerade, sexköpare och 

människor med sexmissbruk mötte Marco män från olika klasser och åldrar: 

 

(---) alla möjliga män som ändå hade en gemensam nämnare och det var det här med 

bilden av sig själva som män, förväntningar som sedan leder till destruktiva situationer 

som sedan leder till en destruktiv relation med andra människor. (---) vi måste prata om 

maskulinitet, vi kan inte prata om sexköp, vi kan inte bara prata om offer, vi måste prata 

om vad är det som skapar de här männen. Vilka mekanismer – för de ser sig själva som 

offer – vad är de offer för? Jo de är offer för bilden av mannen, och vilka är det som 

skapat den? Jo det är patriarkatet. Okej vi måste prata om det. 

 

 

Marco har också haft en egen verksamhet; Sexvägledarna, var med och skapade 

Mansgruppen där män i trygga rum kunde få samtala med andra män och har gjort poddar. 

Han berättar att han erbjuder föreläsningar och workshops i skolor där han samtalar om 

machonormer. Han kan, som nämnts, fråga killarna i en klass hur ofta de gråtit, gråtit inför en 

nära vän och bett om/fått tröst det senaste halvåret. Det visar sig ofta att killar har slutat gråta 

inför andra och att tjejer fortsatt göra det. Utifrån detta pratar de om genusnormer och 

machonormer och hur dessa kan påverka människor under uppväxten. Marco förklarar att det 

här är kunskap som förmedlas då vi kopierar det de vuxna gör och att någon måste bryta mot 

det för att det ska gå att förändra. Då han ställer frågan i klassrummet "Vem vill bryta mot 

det?" är det ingen kille som vågar räcka upp handen och då säger Marco att "Det är där vi har 

utmaningen!". I samtal med lärarna brukar han fråga hur de bemöter killar och tjejer vilket 

kan vara väldigt olika: killar pratar de till på ett ofta burdust sätt medan tjejer pratar de med på 

ett mer inkännande sätt. Marco berättar också att en av de lärare han pratat med har blivit 

inspirerad av möjligheten att samtala mer inkännande med killar och därför satt i system att 

låta killarna dela med sig av hur de mådde före och efter gympalektionen. De fick då en chans 

att berätta om de var trötta, mådde bra eller var oroliga över att prestera dåligt på lektionen 

samt efter avslutad lektion kunna förklara sitt beteende och be om ursäkt om de råkat knuffa 

eller blivit arg på någon. Detta menade läraren bidrog till ett öppnare och vänligare klimat i 

gruppen då de kunde lösa eventuella problem och få en ökad förståelse för att andra killar 

också kunde må dåligt och göra något fel, men också vara ödmjuka och prata ut om det. 
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Pojkars bufflighet och dominans i sociala miljöer accepteras och slätas över med tillåtande 

förhållningssätt och kommentarer som garanterar pojkar att fortsätta bete sig som just pojkar 

förväntas göra (Connell 2005, Whitehead 2002). Detta tillåtande förhållningssätt anses vara 

en del av hegemonisk maskulinitet och reproducerar stereotypa maskulinitetsnormer. För att 

kunna motverka och förändra inlärda sociala maskulinitetsnormer har 

jämställdhetsorganisationerna och de enskilda jämställdhetsaktivisterna använt sig av ett 

flertal praktiker. Det visar sig att samtal om hur samtida genusnormer kan ta sig uttryck kan få 

deltagarna att förstå vad, hur och varför de gör som de gör i vissa situationer. De får också en 

förståelse för hur genusnormer inte bara är inlärda individuellt utan är kopplade till 

samhälleliga strukturer. Här väcks en medvetenhet som kan ses vara det första steget till 

förändring. Genom att göra genusnormer synliga skapas också något att faktiskt jobba med – 

eller mot - som i fallet med destruktiv maskulinitet. Det praktiska arbetet som 

organisationerna genomför är baserat på forskningsunderlag och tidigare utprövade metoder. 

Det genomförs av kunniga individer på sätt som passar den berörda målgruppen, antingen de 

använder sig av enkäter, samtal eller VR-glasögon. 

 

Organisationen MÄN 

MÄN är en ideell feministisk organisation som arbetar med att förändra destruktiva 

maskulinitetsnormer som exempelvis mäns våld mot kvinnor och riktar sig till just män. 

Sedan starten 1993 har de förutom huvudkontoret i Stockholm ytterligare 21 lokalgrupper 

runt om i Sverige och cirka 1 600 medlemmar. Medel för att kunna genomföra projekt, 

workshops samt ha ett visst antal anställda får de genom medlemsavgifter, från 

Socialstyrelsen och från projektanslag genom till exempel Postkodsstiftelsen. Isak förklarar 

hur MÄN arbetar för att nå ut till män för att förebygga våld. Han berättar bland annat om  

MVP (Mentors in Violence Prevention) som är ett internationellt våldsförebyggande 

utbildningsprogram som riktar sig till skolor och gymnasier. Programmet involverar skolans 

personal, elever och andra nyckelpersoner som får ta del av utbildning, lektioner och samtal. 

MÄN erbjuder handledning och utvärderar det genomgångna programmet. Deltagarna får 

genom ökad medvetenhet och kunskap om våld utmana normer kring kön och relationer. 

MVP är tänkt att ge inspiration till åskådaringripanden, lära åskådarna att känna empati för 

den som blivit utsatt och kunna föra informationen vidare till en ansvarig vuxen. Förutom 

förebyggande insatser har de startat ett projekt som riktar sig till män som begått våld. I 

projektet utarbetas terapimetoder för att behandla förövare så att de inte ska vara våldsamma 

igen. Isak berättar vidare att organisationen MÄN också satsar mycket på samtal mellan män. 
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De har en stödchatt för unga killar (killfrågor.se), samtalsrum för män (Killmiddag) och 

pappagrupper både i Sverige och i andra länder (MenEngage). De använder sig också av 

hemsidor och sociala medier för att sprida kunskap om mäns våld och står bakom uttrycket 

"alla män": 

  

Jag skulle säga alla, vi pratar också om alla män och att det finns uttrycket "inte alla män" 

och då säger vi jo alla män, och att vi ser det så. (---) Vi pratar om kollektivsanktionerat 

våld och det är ändå en speciell våldsform som har ett annat uttryck. (---) Vi tycker att 

man måste börja med sig själv också, man kan inte säga att det är någon annan det är fel 

på för det är verkligen ett sätt att dölja det man själv har gjort och man måste fundera 

över. 

 

 

Det Isak tar upp här visar varför det är viktigt att se gruppen män som bärare av hegemonisk 

maskulinitet (Connell 2005). För att kunna undersöka större sociala grupper av människor 

som har något visst gemensamt behövs det binärt dekonstruerande redskapet the hegemony of 

men (Pease 2000:27, Hearn 2012). För organisationen MÄN som arbetar för jämställdhet mot 

destruktiv maskulinitet är det nödvändigt att tala om och namnge män som just män. 

Våldsamma manliga praktiker kan då av jämställdhetsarbetarna synliggöras, omförhandlas 

och ersättas av nya förbättrade tankesätt och praktiker (Hearn 1998:785–786). 

 

 

                                                        

                                                Organisationen MÄN                                               
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RFSU (Riksförbundet för Sexuell Upplysning) 

Simon arbetar på RFSU:s förbundskansli som sakkunning inom sexualupplysning med fokus 

på sex, kommunikation och gränser samt maskulinitet. Han berättar att organisationen har 50–

60 anställda på förbundskansliet, en nationell klinik och cirka 20 lokalföreningar i Stockholm, 

Malmö, Göteborg, Umeå och Uppsala. De större städerna har anställda i olika grader och 

ibland i projekt, 10 personer i de största och 1–2 i de minsta. Finansieringen kan se olika ut 

för olika projekt. 50 % består av biståndsmedel och fonder från SIDA. RFSU arbetar med 

HBTQ-frågor, sexualundervisning och aborträtt och har ett flertal grenar som exempelvis en 

sexualpolitisk gren, en upplysande gren, den kliniska verksamheten och den nationella, 

internationella och europeiska verksamheten. Dessa grenar handhar kärnfrågor som ungas rätt 

till information, kunskap och sexualundervisning som skolämne samt aborträtten både inom 

Sverige och internationellt.  

 

                                 

                                        RFSU Arbetsmaterial 

 

 

Simon förklarar att RFSU står för allas rätt till sin egen sexualitet och kropp: frihet att vara 

och välja att njuta. Det rymmer HBTQ-frågor, frågor om genus, migration, etnicitet, 

funktionsrättsperspektiv och ålder. RFSU var också delaktiga i förändringen av skollagen där 

skolundervisningens nuvarande sexualkunskap har berikats med kunskap om självutövad sex 

och sex i samspel med ömsesidighet och nu kommer att kallas för Sexualitet, samtycke och 

relationer. Simon berättar att RFSU erbjuder utbildningar i form av föreläsningar och samtal 

och samarbetar med skolor, ungdomsmottagningar och har även besökt festivaler för att 
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utbilda kring machonormer, våldtäkter och empati. Han kommenterar vikten av arbetet med 

framför allt ungdomar: 

 

Det är extra viktigt om man tänker att maskulinitetskulturen har utmaningar kring att 

tänka empatiskt, då är empatiträning och ett görande av empatiträning kanske det 

viktigaste. När jag möter dem med det material jag har så ska jag förstå att jag möter dem 

med värme, det är en del av vårt tillvägagångssätt. Många av de unga relationer vi har kan 

vara våldsamma, det utförs av killar mot tjejer, mot andra killar och icke-binära, så är det. 

Att påtala det är inte förändringsmekanismerna, utan förändringsmekanismerna är att 

påtala alternativen. 

 

 

Simon säger att förändringen inte kommer genom att påtala våldsamma praktiker utan att ge 

unga människor alternativa sätt att bemöta sig själv och andra människor på. Här menar han 

att en empatisk förmåga kan vara nyckeln till förändring. Enligt Raewyn Connell (2005) och 

Stephen M. Whitehead (2002) är pojkar uppfostrade till att vara aggressiva, dominanta och 

känslorepressiva. De maskulinitetsnormer som lärs in besitter inte kvaliteter som är kopplade 

till empati utan får snarare ses som dess motsatser. RFSU och flera av 

jämställdhetsorganisationerna framhåller att för att utbilda pojkar och män så att de kan 

införliva även empatiska förmågor behövs metoder som öppnar upp för samtal om normer, 

känslor och alternativa praktiker. 

 

Make Equal 

Representanten Fredrik berättar att organisationen Make Equal startade i Stockholm 2010. De 

har 8–10 anställda och erbjuder konsultverksamhet, driver olika projekt och kommunicerar 

genom opinionsbildning. Finansieringen kommer från konsultarvoden samt stiftelser och 

fonder. Make Equal anlitas av skolor, arbetsplatser, kommuner och landsting. Han förklarar 

att en metod de använder i sin konsultverksamhet är att de först kartlägger var personal- eller 

elevgruppen befinner sig i jämställdhetsarbetet för att sedan kunna skräddarsy ett 

utbildningsprogram. Genom olika workshops utbildas alla i företaget, skolan eller kommunen 

och sedan avslutas programmet med en uppföljning. 
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                                                    Make Equal 

 

 

Fredrik har tidigare jobbat som konsult för organisationen MÄN och är en av dem som idag 

arbetar på Make Equal. Han berättar att han i sin ungdom tränat sport på hög nivå och själv 

upplevt jargonger i omklädningsrum och hejaklackar. Han kommer ihåg att hans mamma gav 

honom en bok att läsa om jämställdhet. Det blev en vändning för honom och han har idag en 

kandidatexamen i både genus och statsvetenskap. Fredrik förklarar att Make Equals 

kartläggande tillvägagångssätt består av tre delar: en indel, en innedel och en utedel. Först ser 

de över indelen, hur det ser ut med kommunikation, rekrytering och mångfald. Innedelen är 

sedan det sociala som jargong, hierarkier och gemenskap medan utdelen behandlar extern 

kommunikation som exempelvis vilka människor man når via reklam. Genom dessa tre steg 

får Make Equal en helhetssyn att arbeta utifrån. Om det genom denna kartläggning visar sig 

att arbetsplatsen till exempel består av nästan bara vita män så kan det vara på sin plats att 

jobba på rekrytering, mångfald och jargonger. Detta görs med hjälp av föreläsningar och 

workshops och följs sedan upp med utvärderingar för att kunna se vilka resultat som 

jämställdhetsarbetet har gett. Make Equal utformar också digitala plattformar som kan 

användas för att mäta och analysera diskriminering och jämställdhet som exempelvis Make 

Equal Check, #killmiddag, #ochjagprotesterade och Respekttrappan. Make Equal har också 

utarbetat metoden Jämlikhetseffekten för mer jämlika och inkluderande strukturer på 

arbetsplatser. Även andra organisationer tar hjälp av deras metoder och verktyg. 
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Lära in, lära om 

Då organisationerna använder termen "alla män" konstaterar de att alla män som är födda och 

uppvuxna som det social konstruerade könet man har blivit formade inom maskulina ramverk 

som kan leda till våldsamhet, sexism och självskadebeteende. Den destruktiva delen av 

maskuliniteten är vad som kan orsaka konsekvenser som vålds- och sexövergrepp och 

självmord. Genom att konstatera att alla män har erfarenhet av maskulinitetsnormer låter man 

ingen man undkomma ansvaret att omförhandla sin egen del i genussystemet. 

Jämställdhetsarbetarna menar att för att kunna omförhandla hegemonisk maskulinitet och 

utrota destruktiv maskulinitet behöver alla män arbeta på sin förmåga att vara empatiska, 

lyssnande och ödmjuka (MÄN 2020, Make Equal 2020, Atilla Yoldas 2020). Genom olika 

praktiker kan organisationerna utbilda män i hur de kan förändra stereotypa 

maskulinitetsnormer.  

 

Den afro-amerikanska människorättsaktivisten Audre Lorde beskriver förhållandet mellan 

manliga förtryckare och de förtryckta (2007). Hon utgår i sin analys från de patriarkala 

genussystem som existerar socialt, kulturellt och statligt. Lorde skriver att det är de 

förtrycktas ansvar att lära förtryckarna att se sina misstag, vilket i sammanhanget mäns 

dominans – kvinnors underordning blir till kvinnornas ansvar att lära männen att se sina 

misstag (Lorde 2007:114ff). Hit kan vi räkna en mängd varierande feministiska aktioner som 

exempelvis då kvinnor genom protester och demonstrationer lyckats driva igenom kvinnlig 

rösträtt, lagar om preventivmedel och aborträtt samt genom globala rörelser som MeToo 

(Riksarkivet.se, Kvinnans rösträtt 2021, RFSU, Aborträttens historia 2022, Wikipedia, metoo 

2021). Men vad händer om jag applicerar detta på de manliga representanter i min uppsats 

som arbetar mot destruktiv maskulinitet? I och med att de försöker att lära andra män att 

frångå stereotypa maskulinitetsnormer blir de positionerade som män som lär andra män att 

se sina misstag.  Det här blir alltså ett uppdrag som gör en U-sväng och kommer tillbaka till 

den egna gruppen män: de manliga förtryckarnas ansvar blir plötsligt en fråga om självkritik 

och krav på förändringar i de egna leden. Genom att göra maskulina genusnormer synliga och 

efterfråga förändring kan detta ses som en självkritisk utmaning av manliga förtryckare.  

 

Lorde fortsätter sin diskussion genom att nämna tre sätt att hantera förtryckarnas misstag: 

genom att ignorera det (och om det inte är möjligt) att kopiera det (om det är dominant) eller 

genom att förstöra det (om det är underställt) (2007:115). Männen i denna studie som arbetar 
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mot destruktiv maskulinitet uppmuntrar nya sätt att vara maskulin på där fokus ligger på att 

förstärka kvaliteter som lyssnande, turtagande och att våga möta sina känslor. De manliga 

representanterna lär andra män om hegemonisk maskulinitet, sexism och härskartekniker på 

arbetsplatser, i skolor, på Facebook och Instagram. De sprider kunskap om stereotypa 

genusnormer, kan få andra män att kritiskt granska sitt beteende och erbjuder workshops och 

manliga samtal för att lära om praktiker och tankesätt som är kopplade till hegemonisk 

maskulinitet. Att lära sig vara i kontakt med sina känslor, tala om dem och att respektera 

kvinnor, barn och andra män är ett sätt att möta en maskulinitet utan destruktivitet. Tanken är 

därför att män ska lära sig nya sätt att inte vara aggressiva, tävlingsinriktade och 

känslomässigt inskränkta. Därför kan dessa representanter och organisationer förmodas lära 

de manliga förtryckarna sina misstag. Inte genom att ignorera problemet vilket anses vara 

omöjligt då maskulinitetsnormer kan leda till skadliga tankesätt och praktiker för enskilda 

individer och samhället i stort. Uppgiften som jämställdhetsorganisationerna har tagit på sig är 

i stället att lära män att använda sig av nya och förbättrade manliga praktiker, det vill säga att 

kopiera nya mer empatiska sätt att bemöta sig själva och sina medmänniskor. Ju fler män som 

kopierar dessa praktiker desto mer kan gamla ojämställda genusnormer förstöras. Över tid 

kan dessa tidigare maskulinitetsnormer visa sig som underställda den nya ordningen av 

genusnormer. Först då kan resultatet av jämställdhetsarbetet ses som kvalitativt och hållbart. 

 

Sociala, politiska och fantasmatiska logiker 

Logikperspektivet är en utveckling av politisk diskursteori (Glynos & Howarth 2008). För att 

undersöka varför vissa män väljer att arbeta för jämställdhet använder jag mig av termerna 

sociala, politiska och fantasmatiska logiker. Sociala logiker används för att beskriva aktuella 

sociala och kulturella normer i vårt samhälle medan politiska logiker uppstår då en social 

logik ifrågasätts. När den har ifrågasatts blir den "synlig" och därför också möjlig att 

omförhandla. Våra känslor av vad som är rätt eller fel betraktas som drivande i de politiska 

logikernas förändringsarbete. Det som berör oss och som vi drivs av i sakfrågan benämns som 

fantasmatiska logiker.  

 

I förhållande till de manliga representanterna för jämställdhetsarbete mot destruktiv 

maskulinitet kan jag se att deras sociala logiker är genusnormer med ojämställdhet och 

stereotyp maskulinitet som följd. Jag ser också att det är förhållandevis få män (jämfört med 

kvinnor och icke-binära) som valt att aktivt arbeta för jämställdhet trots att det är av stor vikt 

att de gör det. Särskilt med tanke på att män kan anses upprätthålla och reproducera 
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hegemonisk maskulinitet vilken är den bidragande orsaken till mäns dominerande position i 

ett patriarkalt samhälle. (Pease 2000, Hearn 2012 Whitehead 2002, Connell 2005). Att män är 

med i arbetet för jämställdhet kan därför sägas vara avgörande för hur snabbt vi kommer 

kunna bli jämställda. Politiska logiker för dessa jämställdhetsarbetande män kan alltså vara att 

de har börjat se hur genusnormer kan skapa ojämställdhet i form av psykiskt och fysiskt 

lidande samt kommit fram till att konsekvenserna av dessa genusnormer behöver motarbetas. 

Antingen har de kommit till denna förståelse genom att lyssna på kvinnors berättelser, läsa 

kurser i humaniora på universitetet eller blivit utsatta själva/utsatt andra för mobbing eller 

sexism. De har därmed förstått att det finns stora individuella och samhälleliga vinster i att 

arbeta mot ojämställda genusnormer. Om vi går till fantasmatiska logiker, vad driver dessa 

män till att arbeta mot destruktiv maskulinitet (det som faktiskt kan vara en del av dem själva 

som just män)? Marco Vega beskriver hur han själv upplevt sexualundervisningen i skolan då 

han var ung och menar att det är viktigt att möta dagens ungdomar och kunna göra skillnad på 

deras egen intressenivå: 

 

Jag hade ju jobbat med sexualitet sedan jag var tjugo och det var genom att jag 

engagerade mig genom RFSU och var informatör och var ute och pratade med ungdomar 

och tyckte det var så härligt, för det påminde mig om hur lite jag fick i skolan och här 

hade jag möjlighet att göra skillnad. 

 

 

Simon, RFSU, beskriver att lärare idag är mer som mentorer som stöttar och försöker bygga 

självkänsla vilket också ger ungdomarna själva möjligheter att söka egna vägar till kunskap. 

Han menar att upplysning och ett långsiktigt lärande arbete även gäller sexualundervisning. 

Att ge elever verktyg så de inte betraktar genus- och maskulinitetsnormer som något 

oföränderligt och statiskt kan också få dem att reflektera över sina egna beteenden. Något som 

också spelar roll förutom att känna att man gör skillnad är att kunna se rent statistiskt att man 

gör det. Michael på organisationen Friends framhåller att de program som har gått bra är de 

som fått ha en kontinuitet över tio års tid. Han menar att man först kan se en effekt av arbetet 

då ett mönster synliggörs i form av ett generationsskifte, som när de äldre eleverna lär de 

yngre hur man ska bete sig på ett bra sätt mot sina skolkamrater. Även Alan, Locker Room 

Talk berättar att han kan se fina resultat och stor skillnad efter den utbildning de 

tillhandahållit. Till hjälp har de också två forskare som följt organisationen under 2 år och 

granskar deras verksamhet. Att göra skillnad och känna att man gör skillnad anses alltså vara 
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två viktiga komponenter i arbetet för normförändring för jämställdhet. Det fantasmatiska 

logikerna kan därmed vara att jämställdhetsarbetarna vill göra skillnad samt att de faktiskt har 

valt att göra något praktiskt åt det. Känslan av att använda sig av rätt bemötande i 

kommunikationen med dagens ungdomar och kunna se att de gör skillnad i sitt arbete för 

jämställdhet med hjälp av statistik och forskningsbaserat material kan vara det som driver 

jämställdhetsarbetarna till att fortsätta sitt arbete. 

 

Under några av mina intervjuer med representanterna uttrycktes viss ambivalens över att vara 

en man och arbeta feministiskt för jämställdhet. Om jag skrapar på ytan kan jag se att där 

finns flera komplexa delar av den fantasmatiska logiken vilka kan sammanfattas som följer:  

1. vetskapen om att vara man och arbeta för jämställdhet i ett fält som genom åren byggts upp 

av kvinnliga feminister, och 2. att förhålla sig till sin egen maskulinitet i arbetet mot 

destruktiv maskulinitet. Jag kommer att återkomma till den här diskussionen i kapitel 4. 

 

 

Praktiker för en maskulinitet utan destruktivitet 

Pojkar förväntas inte vara blyga, försiktiga eller sköra, de förväntas vara medvetna, självsäkra 

och aggressiva. Det första steget i arbetet mot destruktiv maskulinitet är att skapa en 

medvetenhet om dess konsekvenser och det andra steget är att faktiskt göra något åt det. Detta 

utförs av organisationerna och de enskilda männen genom föreläsningar, workshops och 

manliga samtalsrum för allt från skolklasser och lärare, arbetsplatser och chefer, kommunalt 

och statligt anställda till enskilda människor på ett individuellt plan. Föreläsningar och 

workshops inkluderar olika material beroende på målgrupp. Alla grupper lär sig hur 

genusnormer är socialt och kulturellt konstruerade och hur de påverkar individer, sociala 

grupper och rättssystem. Vissa grupper arbetar med våldsprevention för att komma åt 

problematik kring destruktiv maskulinitet och gängrelaterat våld. Andra grupper lär sig 

bekämpa stereotypiska maskulinitetsnormer och härskartekniker för att göra deras arbetsplats 

mer inkluderande och respektfull gällande vem som får tala, hur det är uttryckt och vem som 

blir lyssnad till. Alla kan bli medlemmar i organisationerna, men endast män är tillåtna in i de 

manliga samtalsrummen. I dessa slutna rum talar män om sina erfarenheter och konsekvenser 

av att vara man, lär sig prata känslor och lär sig lyssna till andra utan att avbryta. När jag 

frågade organisationen MÄN Uppsala om de sett någon skillnad i antal medlemmar efter 

MeToo svarade de att det hade varit en ökning – speciellt av nyblivna fäder till döttrar 

(Engström 2018). Det här kan ses som en direkt orsak av MeToo-rörelsens synliggörande av 
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mäns förtryckande, sexistiska och våldsamma beteenden mot kvinnor och icke-binära. Men 

om det ska bli några framtida förändringar måste enligt jämställdhetsarbetarna män själva ta 

aktiv del i ett omställningsarbete där nya praktiker och tankesätt formar män till empatiska 

"lyssnare" i stället för aggressiva "görare". 
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4. AMBIVALENS OCH KONSEKVENSER 

 

 

De nio representanter jag intervjuat har i sina utsagor berättat om sig själva och hur deras väg 

in i arbetet för jämställdhet sett ut. De har beskrivit varför och hur de genomför arbetet. Men 

de har också berättat om sådant som kan upplevas skava eller kännas jobbigt. I det här kapitlet 

tar jag mig an de känslor av ambivalens som kan uppstå i ett annars så viktigt arbete för 

jämställdhet. Jag kommer också att granska de motgångar och svårigheter 

jämställdhetsarbetarna möter i sin vardag där exempelvis brist på tid och anslag kan vara till 

hinder för ett fullgott arbete för jämställdhet. Slutligen kommer jag att synliggöra hur svenskt 

jämställdhetsarbete kan ge motsatt effekt och vilka konsekvenser som då kan uppstå. 

 

 

Manlig kropp i feministiskt fält 

I kapitel 3 analyserade jag med hjälp av logikperspektivet vad som kunde driva män till att 

arbeta för jämställdhet mot destruktiv maskulinitet. Jag kom fram till att de har förstått att 

genusnormer och konsekvenser av hegemonisk maskulinitet behöver motarbetas. Framför allt 

eftersom män befinner sig i en dominerande position vilket kan vara avgörande för hur snabbt 

vi kan bli jämställda. Vad är det då som driver dessa män till att arbeta mot destruktiv 

maskulinitet och vad är det som ses som fantasmatiska logiker? Hos män som vill arbeta för 

jämställdhet och mot destruktiva genusnormer kan det upplevas en viss ambivalens när det 

egna manliga könet befinner sig i en utpräglat feministisk kontext: 1. Det kan kännas förmätet 

att vara man och arbeta för jämställdhet i ett fält som genom åren byggts upp av kvinnliga 

feminister, och 2. En man som arbetar mot destruktiv maskulinitet kan uppleva ambivalens 

gällande sin egen maskulinitet. 

 

För att kunna analysera hur en manlig kropp kan positionera sig i ett feministiskt fält använder 

jag mig av Bourdieus termer fält och symboliskt kapital (Bourdieu 2010). Jag använder 

Bourdieus termer för att kunna undersöka hur social reproduktion fungerar ur ett 

genusperspektiv. För Bourdieu finns de sociala skikten alltid kvar även om de fysiska 

personerna i strukturen byts ut (Runfors 2017:122). Vad händer när nya aktörer vill få tillgång 

till en grupp de egentligen inte anses tillhöra? Det sociala skikt, vilket Bourdieu benämner 

som fält, som ska undersökas är feministiskt jämställdhetsarbete. Beroende på vilket fält en 

människa ska få tillgång till behöver personen i fråga besitta mer eller mindre av ekonomiskt, 
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kulturellt eller socialt kapital, vilka sammantaget blir till symboliskt kapital. Det symboliska 

kapitalet får sitt värde när det blir erkänt inom det specifika fältet (Pettersson et al. 2017:137–

138). Jag utgår här från att om en man vill få tillgång till ett feministiskt fält kan han behöva 

ha mer socialt och kulturellt kapital än ekonomiskt kapital. Det vill säga att han kan behöva 

besitta rätt kvaliteter gällande utbildning, åsikter och social kompetens. Jag är medveten om 

att jag använder de manliga informanterna som representanter för organisationerna samtidigt 

som jag är intresserad av hur arbetet mot destruktiv maskulinitet beskrivs av männen själva. I 

vissa sakfrågor är det möjligt att se de manliga informanterna som representanter medan det i 

andra är relevant att se dem som en del av gruppen män. Detta beroende på vilka frågor jag 

ställer samt vilken subjektsposition (man, anställd, organisationsrepresentant) hos mina 

informanter jag ställer dem till. Jag kommer i följande stycken visa hur det ena inte behöver 

utesluta det andra. Jag kommer använda mig av flera av mina representanters utsagor och i 

detta stycke låta dem pendla mellan representation av organisationen och subjektspositionen 

man.  

 

Att positionera sig som man inom det feministiska fältet 

Rafael engagerade sig i organisationen FATTA, arbetade för MÄN Stockholm, startade sedan 

upp MÄN Uppsala och har nu en anställning på Fredens Hus. Han beskriver sig under sin 

uppväxt som väldigt obrydd och inte samhällsintresserad alls. Han hade inte reflekterat 

mycket över vad skillnader mellan män och kvinnor kunde innebära. Vändningen kom när 

han lyssnade på kvinnliga rapartisters texter och insåg hur exkluderade de var från 

rapmusikarenan på grund av att de var just kvinnor. Eftersom han hade ett stort sportintresse 

följde han också en kvinnlig skate-person som lyfte ojämställdhet genom ett inlägg om 

skateboardkläder. Hon hade fotat kläder från tre klädtidningar och visade hur inte bara 

kläderna utan också terminologin var utformad för killar – det fanns ingen representation av 

tjejer. Rafael minns att han tänkte att hon visade ett stort samhälleligt problem via sin sport. 

Han blev mer intresserad och började läsa på om jämställdhet.  

 

Det fanns ingen representation av tjejer och hon pratade utifrån en sport, och jag har alltid 

varit en sportfåne, helt tokig i sport så var det också ett sätt att se shit det här är hennes 

sport, hon visar ett stort samhälleligt problem via sin sport. (---) För det handlar om att 

representeras eller ignoreras. Då blev jag mer intresserad och började läsa om det här 

och bara varför? Vi lever i ett ojämställt samhälle, jag hade aldrig tänkt den tanken. 
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Rafael beskriver här hur kvinnor inte är representerade på likvärdiga sätt som män inom sport 

och musik och menar att kvinnor ignoreras. Det här menar Fundberg (2003) är en del av den 

manliga dominansen som intagit vissa fält som historiskt setts som maskulina. Även yrken 

som oftast representeras av manliga anställda vittnar om exkludering av kvinnor (Fundberg 

2003). Det är inte många kvinnor som är elektriker, snickare eller VVS-montörer (SCB, 20 

vanligaste yrken för män 2021). Om jag tittar på fält som anses vara feminina så sticker 

framför allt områden som har att göra med vård och omsorg ut. Här har kvinnor placerats för 

att de utifrån ett biologiskt synsätt på kön ansetts vara mer lämpade. Än idag är fältet 

överrepresenterat av kvinnliga sjuksköterskor och förskolelärare. Inom det feministiska fältet 

har det framför allt varit kvinnor som arbetat för jämställdhet. Hur har det påverkat de män 

jag intervjuat? Vad tänker de om sin egen position som man när det är framför allt män och 

manliga praktiker som anses orsaka ojämställdhet? Rafael beskriver att det tog två år innan 

han tog modet till sig och deltog i medlemsaktiviteter på FATTA. Han säger att det handlade 

om stereotypa manliga genusnormer som skapade förväntningar på honom själv som man, att 

man ska vara beredd, kunnig och vara redo för allt. Det krävde mod och mognad för att han 

skulle ta steget in i de nya feministiska miljöerna. Det är alltså manliga genusnormer som 

håller en man tillbaka från att arbeta feministiskt, även fast han känner att han vill det och att 

det är det rätta att göra. Det är också en brist på kunnande vilket han kompenserade genom att 

bli mer påläst innan han tog steget in i arbetet för jämställdhet. Här ser vi hur manliga 

genusnormer kan sätta mentala krokben för män då män förväntas vara beredda och kunniga 

för att kunna prestera. Konsekvensen av detta kan bli att män inte vågar ta steget in i det 

feministiska fältet och därmed inte heller kan arbeta för ett jämställt samhälle.  

 

Atilla och Michael har själva varit offer för mobbing och rasism. I skolan blev de retade för 

sin hudfärg och härkomst. Efter grundskolan sökte de sig till studier där de kunde arbeta mot 

ojämställdhet och sprider idag kunskap till andra människor genom sin självupplevda 

kunskap. Atilla är krönikör på Expressen, föreläser och jobbar i projekt med olika 

jämställdhetsorganisationer. Han har också skrivit en bok för att få andra pojkar och män att 

bli medvetna om och kunna förändra de machonormer som ställer till med problem för inte 

bara män utan för alla som blir utsatta för socialt inlärda manliga praktiker (Yoldas, 2019). 

Michael håller föreläsningar, workshops och arbetar för Friends. Han har en masterutbildning 

i antropologi där han skrivit sin masteruppsats om genus och rasism. Jämfört med Rafael i 

stycket ovan ser jag att Atilla och Michael tidigt i livet fått en förståelse för hur det känns att 
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vara utsatta. De bar med sig den känslan genom gymnasiet och vidare in i arbetslivet. De har 

dessutom varit aktiva och läst på om genusnormer och rasism vilket har bidragit till större 

kunskap om de ämnen som är viktiga att kunna för att arbeta för jämställdhet. Ingen av dem 

har under mina intervjuer sagt att de inte vågat ta steget in i det feministiska fältet. Det kan 

bero på att det symboliska kapital de hade med sig varit så pass stort att de lättare kunnat 

finna sig till rätta än vad Rafael kunde.  

 

Fredrik har upplevt ambivalens över att han som man får sitta och tjäna pengar på att arbeta 

för jämställdhet samtidigt som det enligt statistik (Brå 2020b) mestadels är män som utövar 

sexuella trakasserier och våldtäkter, särskilt när det är framför allt kvinnor som kämpat så 

länge för ett jämställt samhälle.  

 

Efter metoo hände så har ju organisationen MÄN för Jämställdhet växt, Make Equal har 

fått fler uppdrag och så vidare, vilket är ju jättebra på många sätt men det skapar ju också 

en realitet där jag har möjlighet att jobba med de här frågorna för att vi har så stora 

problem med sexuella trakasserier och våldtäkt och så, och det är inte en helt 

oproblematisk diskussion tycker jag för då blir det nånstans att då tjänar jag ju pengar på 

att vi har de här samhällsproblemen och att jag då som man gör det är en extra dimension 

i det som är inte helt oproblematisk, samtidigt så sitter jag här och gör det här men det är 

nåt konstant skav i mig ändå som gör att jag inte tycker att det är helt lätt. (Fredrik, 2020) 

 

 

Fredrik känner att det är en problematisk situation som han upplever skaver i honom – även 

om han vet att män är nödvändiga i arbetet för jämställdhet. Något annat han tar upp är att 

vissa män kan se en vinst i att engagera sig feministiskt och att den personliga vinningen kan 

vara att bli bekräftad som feministisk man, få väldigt mycket heja-rop och att det kan bli en 

ego-boost för vissa män då de skapar sig en identitet som jämställda män. Han tycker det är 

av vikt att lyfta den här diskussionen då det är viktigt att män som arbetar för jämställdhet inte 

ska göra det för sin egen vinnings skull, utan för att de vill göra det för alla människors skull 

utifrån den problematik som maskulina genusnormer medför. Annars blir det en form av 

manlig dominans och tävlingsanda där män återigen stärks i sin position som män, vilket är 

precis det som ett feministiskt arbete avser att utplåna till förmån för allas lika rättigheter och 

värde. 

 

 



56 
 

Att våga, vilja och passa in i ett feministiskt fält 

Sammanfattningsvis ser jag att män kan känna ambivalens över att ta sig in i och erhålla en 

position i ett feministiskt fält. Förutom det faktum att de är män så tillkommer socialt inlärda 

maskulinitetsnormer vilket skapar förväntningar och begränsningar som påverkar vilka fält de 

kan röra sig inom. Deras känslor för och möjligheter till att arbeta för jämställdhet kan då ta 

sig olika uttryck. Det kan ses som ett hinder att inte ha egna erfarenheter av ojämställdhet, att 

inte vara tillräckligt påläst eller att som man få tjäna pengar på något som den grupp av män 

han tillhör anses orsaka och som kvinnor så länge kämpat för att förändra. Det symboliska 

kapitalet gruppen män behöver för att kunna ta sig in i det feministiska fältet är därmed 

sociala, personliga erfarenheter, utbildning och kunnande samt att ta sin position inom fältet 

på allvar för att kunna vara värd att få behålla den. 

 

 

Hållbar jämställdhetsintegrering eller ett omätbart Sisyfosarbete? 

Organisationerna har utformat metoder baserade på tidigare forskning och de allra flesta av 

dem lägger därför också stor vikt vid utvärderingar för att kunna fortsätta hålla en hög nivå 

och få goda resultat av sitt arbete. För att hålla en hög nivå krävs det att organisationerna har 

koll på vilka metoder som ska användas och varför. Arbetet är inte alltid lätt och problem kan 

uppstå längs vägen vilket jag kommer att belysa i det här stycket. 

 

Svårigheter med synliga effekter av jämställdhetsarbete  

Ett av verktygen som används i arbetet för jämställdhet är MVP (Mentors in Violence 

Prevention) vilket bland annat har använts av organisationen MÄN. Programmet som på 

svenska kallas för Mentorer i Våldsprevention infördes under 2015–2017 i ett antal grund- 

och gymnasieskolor där ett team av forskare från Stockholms universitet, Mälardalens 

högskola och Örebro universitet sedan utvärderade effekterna av detta (Skolverket, 

"Utvärdering av Mentorer i Våldsprevention" 2018). Det de kom fram till var att det inte går 

att dra några långtgående slutsatser men att studien visar på framgångar och risker som kan ge 

lärdomar inför en fortsatt implementering samt utveckling av programmet. De menar även att 

det finns ett kunskapsbehov kopplat till MVP och skolans likabehandlingsarbete och 

värdegrund. Skolverkets osäkerhet angående programmets tillförlitlighet kan bero på att 

programmet endast implementerats under en tvåårsperiod och därför inte heller kan vara 

mätbart ur ett hållbarhetsperspektiv då ett förändringsarbete av normer tar tid. En annan 

utvärdering av ett senare projekt med MVP har gjorts av forskare på Stockholms universitet 
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(Gottzén et al. 2021). De är mer positiva till programmet men menar även att det behövs mer 

kunskap om "de förändrade attityder kring genus och sexualitet som kan ses hos ungdomar i 

Sverige" samt vikten av rätt ledarskap, mindre grupper och att "ansvar från skolledare och 

skolans huvudmän säkerställs långsiktigt när MVP implementeras" (2021:7). Utifrån dessa 

rekommendationer anser de att MVP kan fortsätta prövas i svenska skolor samt att 

programmet också systematiskt följs upp och utvärderas. Ett omställningsarbete tar tid att 

genomföra vilket dessa utvärderingar av programmet MVP visar på. Det arbete som MÄN 

utfört anses ändå vara värdefullt tack vare att 1. det faktiskt utfördes, vilket kan ge ny kunskap 

2. den nya kunskapen kan bidra till förbättrade metoder anpassade efter dagens ungdomars 

syn på genus och sexualitet och därmed också 3. ge bättre resultat som kan användas i 

framtiden. Detta sammantaget kan ge en mer hållbar utveckling av MVP vilket anses vara 

målet med programmet. Att fortsätta försöka är alltså en rimlig slutsats då dessa försök till 

förbättring också kan leda till goda långsiktiga resultat. 

 

Tillfällig anpassning eller långsiktig förändring 

I boken Jämställdhet i verksamhetsutveckling presenteras flera exempel på 

jämställdhetsintegrering inom regioner, kommuner och landsting (Lindholm 2011). De olika 

författarna berättar om jämställdhetsproblem de funnit i den dagliga verksamheten, hur de löst 

omvandlingsprocesserna och vilka resultat de fått. Hannes Frizén och Johanna Sjons skriver 

om hur pojkar på en förskola och i en skola kunde dominera användandet av materiella ting 

som cyklar och pingisbord medan flickor stod tillbaka (2011:131ff). Personalgrupperna 

funderade på hur de kunde lösa problemet och kom till olika slutsatser. Förskolan löste pojkar 

och flickors tillgång till cyklar genom att dela upp tiden så att det bestämdes på förhand när 

pojkarna respektive flickorna fick ha cyklarna. Problemet var att det endast blev en tillfällig 

lösning. Att anpassa sig efter pojkars praktiker är att inte arbeta jämställt ur ett 

hållbarhetsperspektiv där önskvärda förändringar ska kunna leva vidare. Resultatet kvarstår då 

pojkarna fortfarande är kvar i en maktposition och där flickorna tvingas in via ett tidsschema 

för att bli inkluderade. Skolan däremot såg över hur genusstrukturer visade sig genom pojkars 

praktiker och såg till att ändra på grundproblemet, inte bara effekterna av det. De ändrade på 

de materiella ting som ansågs utlösa maskulina normer och praktiker (som att inte dela med 

sig, använda sig av höga skrik och aggressiva knuffar) genom att ha mer personal i 

korridorerna och ställa fram material som inbjöd till mer jämställda praktiker som samtal och 

närhet. Skolans lösning var nydanande och förändrande vilket i ett större perspektiv också 

kommer att vara mer hållbart. Där förskolan anpassade sig till problemet genom att 
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schemalägga flickor eller pojkars lektid löste i stället skolan det genom att förändra den 

bakomliggande strukturen. Skolan såg att det handlade om mer än bara att pojkarna tog för 

sig. De såg att det var genusnormer som påverkade och gjorde att tillgången till materiella 

ting blev snedfördelad: pojkarna tog för sig där flickorna inte riktigt vågade. Om 

förändringsarbete av stereotypa genusnormer ska lyckas måste det ske på sikt. Det går inte att 

lösa situationer utan att förändra den bakomliggande orsaken till problemet. Resultatet av 

detta blir endast tillfälligt och kan också reproducera de befintliga genusstrukturerna genom 

att man arbetar med dem i stället för mot dem (Lindholm 2011:131ff). 

 

Vikten av att låta kunniga personer göra ett grundläggande arbete kan med andra ord inte 

förbises. Om inte den bakomliggande orsaken löses med hjälp av rätt metoder kan resultaten 

bli högst tillfälliga (Gottzén et al. 2021, Lindholm 2011). Dessutom kan det leda till att de 

befintliga genusstrukturerna reproduceras vilket går helt emot den önskan om förändring och 

den värdegrund som jämställdhetsorganisationerna har. Välutbildade människor med kunskap 

om genusnormer ses som kugghjulen i jämställdhetsmaskineriet. Det är tack vare dem som 

utför arbetet på rätt sätt som en förändring kan uppnås. Det arbetsmaterial de har med sig i 

form av föreläsningar, workshops och projekt är kontinuerligt utarbetat och uppföljt vilket gör 

att de människor som deltar ska kunna ta till sig, bli medvetna om och ges verktyg för att 

själva kunna föra sin nyvunna kunskap vidare. Kunskap kan spridas som ringar på vattnet och 

få ännu fler människor att bli medvetna om och vilja förändra ojämställda genusnormer. 

Uppföljning av denna kunskapsinlärning och -spridning är viktig för att kunna ge ett mätbart 

resultat av arbetet. De flesta organisationer arbetar med utvärdering och uppföljning. Den 

organisation som inte gör det i samma utsträckning är SKR. De kommuner som skriver under 

CEMR-deklarationen åtar sig att ta fram en handlingsplan för att genomföra den inom två år 

men SKR har ingen möjlighet att sitta och granska om detta faktiskt sker. Jag tänker att här 

har en stor och rikstäckande organisation som SKR möjlighet att granska kommuners 

jämställdhetsutveckling och lära sig av deras framgångar och misstag för att själva också 

kunna föra detta vidare, särskilt i förhållande till att SKR utlyser medel för kommunala 

utvecklingsprojekt. Att ha koll på hur dessa pengar används och vilka resultat projekten gett 

borde därför vara önskvärt att följa upp. 

 

Tid är pengar? 

Det är många verksamma personer i organisationerna som arbetar ideellt vilket är ett måste 

för dessa organisationers överlevnad. Men monetära medel är något som självklart också 
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behövs. Flera av organisationerna har inte råd att anställa personal enbart med hjälp av 

medlemsavgifter så anslag är något som ständigt behöver sökas. En konsekvens blir att 

mycket av den tid som kunde ha lagts på exempelvis föreläsningar i skolor och på 

arbetsplatser i stället går till att sitta och skriva anslagsansökningar till diverse stiftelser och 

fonder. I mina intervjuer med Make Equal, Fredens Hus, Locker Room Talk och RFSU har 

mina informanter framhållit vikten av tid i kombination med kunskap, vilket även Lindholm 

noterar i sin studie av jämställdhetsorganisationer (2011:16). De har funnit att ett 

förändringsarbete av normer är tidskrävande och att det i praktiken innebär att arbetet framför 

allt läggs på annat. De lägger till exempel ner mycket tid på att söka anslag vilka beviljas med 

2–3 år i taget för varje projekt.  

 

[D]e program som har gått bra är ju delvis för att de har bra metoder men det är också för 

att de fått ha en kontinuitet över tio års tid. Då ser man en lång effekt av – och ett mönster 

av när generation efter generation, när treorna på din skola kan visa för ettorna var skåpet 

ska stå i hela det här då har de en helt annan effekt. Och politiken generellt skulle vilja 

säga blir mer och mer kortsiktig vilket sätter käppar i hjulet för folk som försöker få till 

sådan här långsiktig förändring.  (Michael, 2020) 

 

 

Det här är ett värdebaserat uppdrag och vi vet vad vi vill göra rent konkret. Men projekt 

håller på 2–3 år sen får man komma på en ny idé. Då är den gamla idén borta fast den är 

förankrad i den befintliga verksamheten. Det är jättekrångligt att utföra ett seriöst arbete. 

Man kommer på nya projekt för att man måste komma på nya projekt.  Men vi utvecklar 

sådant vi redan har, inte något helt nytt bara för att.  (Alan, 2021) 

 

 

Inte bara ska de hinna genomföra projektet utan måste när projektet är slut söka nya pengar 

för att kunna jobba vidare med samma sak – förutom att när de söker nya projektmedel så 

måste de ha en ny idé för att den ska vara intressant nog att få anslag till. De måste med andra 

ord hitta på något nytt oavsett om de vill eller inte för att kunna fortsätta genomföra sitt 

arbete. Efter avslutat projekt är det dags för utvärdering vilket också blir ett dilemma på grund 

av att resultat av ett jämställdhetsarbete är svåra att mäta efter så kort tid. Om jag nu tittar på 

hur kunskap passar in här så ser jag att mycket av den kunskap som organisationerna 

förmedlar görs genom projekten. Alltså de projekt som får ta 2–3 år. Rent teoretiskt finns ett 
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rikt underlag för att kunna arbeta fram normförändringar och ökad jämställdhet men tiden för 

att förmedla det rent praktiskt på en långsiktig basis finns inte. Det här är ett dilemma som så 

vitt jag kan se behöver ses över av de som gör upp riktlinjerna för anslagen. De behöver 

förändra sina egna ekonomiska, och kanske också ideologiska, strukturer till förmån för ett 

faktiskt hållbart jämställdhetsarbete över tid. 

 

 

Konsekvenser av ökad jämställdhet 

Det kan tyckas att Sverige är ett jämställt land – särskilt om vi jämför med andra mindre 

utvecklade länder. Men det obetalda hemarbetet och vård av barn står fortfarande mest 

kvinnor för. Lagar och förordningar finns för alla människors välbefinnande men ändå 

fortsätter män begå vålds- och sexualbrott. Varför går inte statistiken ner och vad är det vi gör 

som inte fungerar? 

 

Myten om Sverige som ett exceptionellt jämställt land 

Martinsson, Griffin och Giritli Nygren skriver i Challenging the myth of gender equality in 

Sweden att de nordiska länderna i allmänhet har ett avundsvärt rykte kring 

jämställdhetspolitik och -praktiker och att en viktig aspekt av svensk nationell självbild är att 

vi är jämställda och toleranta (2016/2017:49). Bokens författare problematiserar myten om 

Sverige som exceptionellt jämställt land och använder sig av forskning för att undersöka hur 

hegemoniska jämställdhetsnormer byggs upp och reproduceras ur ett nationalistiskt, 

heteronormativt och rasifierat perspektiv. De menar att det nordiska jämställdhetsnarrativet 

osynliggör den nationalistiska myten om Sverige som ett av världens mest jämställda länder 

(2016/2017:2). Samtidigt växer populariteten för rasistiska högerpartier i Europa vilket gör att 

svensk nationalism blir problematiskt då det politiska narrativet tenderar att skrivas i lagar och 

praktiker medan tankar och handlingar i människors vardagsliv gradvis förändras till det 

sämre (2016/2017:3). Den svenska jämställdhetskonstruktionen ses här glappa i förhållandet 

mellan statlig politik och det privata utövandet av jämställdhet. Martinsson med flera lyfter 

olika dilemman kopplade till den svenska jämställdhetsmyten. De konstaterar till exempel att 

behovet av att förbättra jämställdhet i Sverige krockar med narrativet att svensk jämställdhet 

redan är bäst vilket skapar olika förståelser och framtida politiska strategier (2016/2017:6, 

163). Den skapar också ett "vi" och "dem" i förhållande till mindre utvecklade nationer och 

ser dem i behov av hjälp, vilket leder till att Sverige anses inneha en överordnad position 

gentemot andra mindre utvecklade länder (2016/2017:6, 137). Svenska jämställdhetsnormer 
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materialiserar heteronormativa ideal på arbetsplatser, i skolor och i familjebyggandet vilka 

kan orsaka och reproducera stereotypa könsroller (2016/2017:7, 49ff). Martinsson med flera 

anser att paradoxer mellan den svenska jämställdhetsmyten och genusnormer orsakar 

ojämställdhet då jämställdhetsmyten återupprepas som något redan färdigt och fullkomligt i 

en europeisk och global samtida kontext. Jämställdhetsmyten är i starkt behov av 

omförhandling då dess yttre och inre värden skapar ojämställdhet och därför är långt ifrån 

fullkomlig. 

 

Det kan således sägas finnas en ständig växelverkan mellan politik, forskning och 

implementering och varje steg innehåller ett flertal möjliga val gjorda av beslutsfattare i 

maktpositioner. Arbetet för jämställdhet kan ses som en rhizom, ett nätverk av noder som 

behöver fungera för att slutresultatet ska bli användbart och värdefullt. Som intrasslade rötter 

samverkar - möjliggör eller hindrar – människors beslutstagande olika praktiker för 

jämställdhet. Att synliggöra problematiken i maskineriet kan ge oss kunskap att rätta till det. 

Kunskap är makt - och enligt Foucault så finns det alltid motstånd där det finns makt 

(Giddens 1979:145ff). Jag vill här påstå att makten ligger i att kunna använda kunskapen som 

motstånd. Att upptäcka felaktigheter kan därmed ses som ett verktyg för förändring.  

 

Obalans i jämställdheten 

Genusnormer ses av genusvetare och jämställdhetsarbetare vara uppbyggda av binärt kodade 

tankar och praktiker. Så fort vi föds är vi inte bara ett biologiskt kön utan vi blir också till ett 

socialt konstruerat kön under vår uppväxt (Butler 2007, Whitehead 2002, Connell 2005, 

Hearn 1998). Baserat på två grundläggande biologiska kön skapas ett binärt genussystem av 

normativa attribut. Även om en människa senare i livet erkänner sig som det motsatta könet 

eller som icke-binär så kan det ändå anses vara samma binära system som attributen plockas 

från – allt från utseende, klädstil och kroppshållning till fysiska beting som korrigering av 

hårväxt, bröst och könsdelar. Vi rör oss därmed hela tiden mellan manliga och kvinnliga 

attribut – även då vi väljer bort dem så kan det anses vara samma binära attribut vi har att 

avstå från. Målet med jämställdhet är att alla människor oavsett könstillhörighet ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv (jamstall.nu, Sveriges jämställdhetspolitik, 

2017). Men det finns konsekvenser av jämställdhet som behöver synliggöras för att vi ska få 

en förståelse för hur diskursiva genusnormer i sin inbyggda kärna av oföränderlighet tenderar 

att hålla sig kvar inom ett binärt kodat system av praktiker. 
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Amundsdotter med flera skriver att mäns motstånd mot jämställdhet är mer vanligt 

förekommande än kvinnors (2015:84). För att förstå detta motstånd anser författarna att vi 

behöver se över "mäns homosociala samspel och kvinnors heterosociala agerande". Med detta 

menas att män och kvinnors syn på jämställdhet är beroende av deras förhållningssätt till den 

befintliga könsordningen. Då män besitter en överordnad position i samhället blir 

jämställdhetsarbetet något som utmanar deras privilegier, privilegier som kan kopplas till 

manlig dominans inom arbetsliv, fritid och privatliv. En man som upplever sig fråntagen sina 

privilegier kan känna sig kränkt, nedtryckt och bestulen på sin maskulinitet. Jonas Mollwig 

menar att detta kan leda till att vissa män hyser agg mot feministiska kvinnor, har svårt att få 

flickvänner och upplever sig vara ett offer för en nyare feministisk ordning (2021:139, 152). 

Att leva i celibat och känna sig fråntagen sin dominanta manligt kodade plats i samhället kan 

upplevas som frustrerande vilket i sin tur kan orsaka ytterligheter som att män exempelvis 

betraktar sig som incels (involuntary celibacy) eller att de söker nya värden i högerextremism. 

 

När jämställdheten ökar och kvinnor släpps in i tidigare maskulint dominerade sociala 

områden kan det också påverka deras tankesätt och praktiker. Feminina empatiska 

karaktärsdrag kan då ersättas av mer ”passande” sociala praktiker. Exempelvis kan kvinnliga 

höga chefer sträva efter att uppvisa självdisciplin, tävlingslystnad och styrka för att platsa i det 

styrande skiktet, det vill säga karaktärsdrag som ofta associeras med högt uppsatta män 

(Johansson 2017:202). Maskulina karaktärsdrag kan alltså ses som normativa inom 

dominerande yrken och förväntas därmed också att implementeras i de kvinnliga kroppar som 

arbetar inom dessa yrken. Ytterligare en konsekvens av ökad maskulinitet för kvinnor ses 

också i statistik över suicid, särskilt i åldrarna 25–44 (SVT Nyheter 2020). Att det i ökad grad 

är unga kvinnor som begår självmord menar Margda Waern, professor i psykiatri, beror på 

ökad jämställdhet. Hon konstaterar att när vi blir mer jämställda påverkar det också vår 

förmåga att hålla aggressivitet inombords – vilket är kopplat till maskulinitet. Kvinnor blir 

dessutom oftare åtalade som våldsutövare vilket kan ses som en direkt konsekvens av 

övertagna maskulina praktiker (Brå 2021). Även i yngre åldrar får jämställdheten negativa 

konsekvenser. Michael som arbetar på organisationen Friends har sett hur flickors tendenser 

till mobbing har ökat: 

 

[N]u ser vi ju för första gången på väldigt länge att mobbningssiffror i Sverige enligt SCB 

går upp, och går upp allra främst bland gruppen flickor i skolan. Och det samma med den 

psykiska ohälsan som går hand i hand. 
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Problematiken kan ha kommit ur en strävan efter att balansera upp maskulina och feminina 

kännetecken genom att fokusera på en nivå mitt emellan de båda. Att göra flickor och kvinnor 

till starka och tävlingsinriktade individer kan anses vara ett övertagande av maskulina 

karaktärsdrag. Misslyckandet visar sig i att både män och kvinnor då fortsätter vara 

aggressiva och må psykiskt dåligt. Här menar jag att vi inte borde eftersträva en balans mellan 

socialt inlärda genusnormer eller föra över maskulinitet till kvinnor utan att vi i stället måste 

arbeta bort destruktiv maskulinitet till förmån för de mjuka värden som skapar empatiska, 

inlyssnande och omtänksamma individer. Här ser jag arbete för jämställdhet inom förskola 

och skola som avgörande. Självklart behöver alla människor oavsett ålder arbeta på sin 

empatiska förmåga men då socialt inlärda genusnormer aktiveras redan då vi föds finns där ett 

behov att fostra våra barn inom dessa nya förbättrade normer för att de ska få fäste. De barn 

som fostras till empatiska och demokratiska individer kommer att kunna föra dessa normer 

vidare på ett mer självklart sätt än tidigare generationer och därför också befästa dessa ur ett 

mer hållbart perspektiv. Genom en tidigt inlärd förståelse och empatisk respekt för sin egen 

och andras rätt till att få forma sina egna liv kan en mer omtänksam och harmonisk 

mänsklighet formas. 

 

 

Bära eller brista 

Så hur ska nu jämställdhet kunna implementeras på ett fruktbart sätt? Om jag sammanfattar 

det informanterna berättat om hur jämställdhetsorganisationerna arbetar för förändring i 

kombination med de svårigheter som berörts ovan så kommer jag fram till följande:  

 

Sverige ligger bra till på listan över världens mest jämställda länder men vi får inte tro att vi 

faktiskt är jämställda. Jämställdhetsforskningen är i behov av kritiska frågeställningar för att 

myten om Sverige som jämställt land ska kunna revideras. Genom att se svensk jämställdhet 

som ofullkomlig kan ytterligare åtgärder vidtas för att öka människors möjligheter att kunna 

forma samhället och sina egna liv (jamstall.nu, Sveriges jämställdhetspolitik, 2017). Att söka 

anslag för att driva ett jämställdhetsarbete tar tid. Detta skulle kunna undvikas genom 

kontinuerliga statliga bidrag, det vill säga att den svenska budgeten behöver avsätta en mer 

kontinuerlig summa pengar för just jämställdhetsarbete. 
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För att lyckas med ett jämställdhetsarbete måste det finnas kunniga jämställdhetsarbetare som 

kan använda sig av rätt bemötande, anpassat språkbruk och som kan föra kunskap vidare 

genom samtal, föreläsningar och utprövade metoder. Jämställdhetsarbetet bör föra vidare 

empatiska förhållningssätt där framför allt män ses vara i behov av att förändra sina tankar 

och praktiker. Det handlar inte om att mötas på mitten – det handlar om att skapa mjuka 

värden och arbeta bort hårda och själviska karaktärsdrag. Att få fler män att arbeta för 

jämställdhet genom att motarbeta destruktiv maskulinitet är av stor vikt. Ju fler män som tar 

ställning till och arbetar för ökad jämställdhet desto fler män som kan sprida nya lärdomar där 

normativa empatiska karaktärsdrag kan ges plats. 

 

Det kunskapsunderlag och de utarbetade metoder som organisationerna vet fungerar bra ska 

föras in i skolundervisningen. Unga människors inlärning av empati och förståelse för 

genusnormer kommer över tid visa sig vara nyckeln till ett hälsosammare klimat. Inte bara 

kan detta visa sig minska våld, sexism och psykisk ohälsa, utan också minska kostnader för 

institutioner som fängelser, sjukhus och socialkontor. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

 

I min masteruppsats har jag undersökt jämställdhetsarbetande mäns syn på destruktiva 

maskulinitetsnormer och jämställdhet. Med utgångspunkt från ett genusperspektiv med fokus 

på maskulinitet har jag använt mig av begrepp som hegemonisk maskulinitet och the 

hegemony of men för att synliggöra hur socialt inlärda maskulinitetsnormer är skapade, 

befästa och upprätthållna. Jag har också undersökt hur hegemonisk maskulinitet kan ta sig 

uttryck i destruktiv maskulinitet vilket kan visa sig som våld, sexism och psykisk ohälsa. Att 

se män som bärare av hegemonisk maskulinitet – inklusive den potentiellt destruktiva delen – 

öppnar möjligheter för omförhandling och förändring av skadliga maskulinitetsnormer. 

Logikperspektivet och Bourdieus begrepp fält och symboliskt kapital har varit mig behjälpliga 

då jag analyserat vad som ses som meningsfullt i arbetet för jämställdhet och också 

möjliggjort en djupare analys av eventuell ambivalens som upplevts av mina informanter då 

de som män kan sägas arbeta mot den egna maskuliniteten inom ett feministiskt fält. 

 

Jag har gjort intervjuer med män som arbetar inom organisationer för jämställdhet och män 

som engagerar sig för jämställdhet i egen regi. Det är tack vare dessa mäns utsagor som denna 

uppsats har kunnat bli till. De har förklarat varför och hur de går till väga för att omförhandla 

destruktiv maskulinitet till förmån för ett mer harmoniskt och jämställt samhälle. Genom 

föreläsningar, workshops och samtal samt synlighet på sociala plattformar och hemsidor vill 

de lära andra män(niskor) om hur genus- och maskulinitetsnormer fungerar och påverkar oss 

samt hur vi kan förändra dessa normer så att destruktiv maskulinitet kan ersättas av 

empatiska, ödmjuka och lyhörda praktiker. 

 

Så snart vi föds blir vi insorterade i en av två könskategorier - det manliga eller det kvinnliga 

könet. Under vår uppväxt lär vi oss utifrån familjens och samhällets värderingar om hur vi bör 

vara som pojke eller flicka. Pojkar ges större utrymme till att ta sig an världen när de leker 

och utövar sport medan flickor är mer restriktiva i sina rörelser (Young 2000:255–280). 

Pojkar ges också större utrymme när de bråkar, retas och är högljudda. Tillåtande 

förhållningssätt från vuxna gentemot pojkars bufflighet reproducerar stereotypa 

machonormer. Pojkar lär sig i tidig ålder att det är okej att bete sig illa mot andra människor. 

Ett av problemen gällande manliga genusnormer är att de är ideologiskt och politiskt 

kraftfulla då de anses innehålla "sanningar" om vad en man är och kan förväntas att 
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genomföra (Whitehead 2002:34). Inom media distribueras en manligt kodad våldsdiskurs som 

tar sig uttryck i individuella mäns praktiker (Whitehead 2002:38). Att se mäns våld som något 

ofrånkomligt och underhållande producerar legitimt våld som en del av hegemonisk 

maskulinitet. Något som också legitimeras som naturligt maskulint är att retas med och tafsa 

på flickor, förväntan på sexuellt driv och prestationsförmåga samt konsumtion av porr vilket 

leder till objektifiering av kvinnor. Detta kan medföra problem som är kopplade till tvång, 

övergrepp och känslan av att inte duga till. Det finns en överhängande fara i att tillåta pojkar 

att bete sig illa mot andra. Flickor tillåts inte i samma utsträckning att bete sig illa - de ska 

veta bättre. Det ställs krav på flickor och kvinnor att vara det starkare och förnuftigare könet 

(Andreasson, Johansson & Danielsson 2017:1361). Det kan också ses i rollen som partner, 

som anställd och som förälder (Podnieks 2016:13, Lupton & Barclay 1997:147). Killar lär sig 

inte i samma utsträckning som flickor att sortera sina känslor och har därför också svårare att 

prata om och visa dessa. Det kan leda till att de väljer att vara högljudda och slåss hellre än att 

prata om sina känslor, visa sig sårbara eller gråta. Detta kan bero på att de hellre vill 

identifiera sig inom ramarna för maskulinitetsnormer än att visa sig svag vilket hamnar inom 

kategorin feminint och att de därmed riskerar att bli underordnad i hierarkin av maskuliniteter. 

Det här är beroende av vilken kunskap vuxna i familjen och samhället förmedlar. Om män 

inte pratar om eller visar mjuka värden i form av känslor så gör inte pojkar det heller. 

 

En pojke uppfostrad till det socialt konstruerade könet man har införlivat olika grader av 

stereotypiska maskulinitetsnormer (Connell 2005, Hearn 1998, Whitehead 2002). 

Maskulinitetsnormer kan inneha flera positiva kännetecken som styrka, stolthet och 

prestationsförmåga (Fundberg 2003:18–20, 94). Trots dessa kännetecken kan en man 

samtidigt vara dominant, aggressiv och känslomässigt repressiv (Hearn & Pringle 2009, 

Whitehead 2002). Dominans och aggressivitet kan i sin tur utvecklas till destruktiva praktiker 

och tankesätt vilka kan visa sig som bristande empati, objektifiering av kvinnor eller psykisk 

ohälsa vilket kan ta sig uttryck i våld mot kvinnor, barn och andra män, sexism samt i 

självskadebeteenden. Det är viktigt att se gruppen män som bärare av hegemonisk 

maskulinitet (Connell 2005). För att kunna undersöka hur större sociala grupper av människor 

som har något visst gemensamt används det binärt dekonstruerande redskapet the hegemony 

of men (Pease 2000:27, Hearn 2012). När organisationerna och de enskilda männen arbetar 

för jämställdhet mot destruktiv maskulinitet är det nödvändigt att tala om och namnge män 

som just män. Våldsamma manliga praktiker kan då synliggöras, omförhandlas och ersättas 

av nya förbättrade tankesätt och praktiker (Hearn 1998:785–786).  



67 
 

 

De jämställdhetsorganisationer och enskilda jämställdhetsarbetande män jag intervjuat förstår 

destruktiv maskulinitet som en oönskad konsekvens av inlärda sociala genusnormer och har 

en vilja att motverka och förbättra dessa. Arbetet för jämställdhet handlar om att synliggöra 

genusnormer och om politiska ställningstaganden. Det innebär att dessa organisationer och 

enskilda män vill få människor att tänka till, tycka till och bestämma sig för om de är villiga 

att fortsätta reproducera beteenden som är skadliga för kvinnor, barn och män. Män får bättre 

lön för lika arbete, män tar mindre ansvar för hem och barn, män är mer sällan hemma för 

vård av barn och utsätts mer sällan för sexualbrott. Vi kan också enligt statistik se att män är 

de som oftast utför våld och sexualbrott mot kvinnor, barn och andra män (Brå, Våld och 

misshandel 2020, Brå, Våldtäkt och sexualbrott 2020). Det representanterna för 

jämställdhetsarbete hoppas åstadkomma är att genom humana och hållbara lösningar komma 

åt potentiella förbrytare innan de utför handlingar som skadar andra eller sig själva. Genom 

upplysande och praktiska metoder visar de pojkar och män hur de kan bli mindre aggressiva 

och introverta och mer harmoniska och omtänksamma. Dessa nya tankesätt och praktiker ger 

pojkar och män en utväg där de fortfarande kan bibehålla sin sociala status med en annan 

form av beteende som är mer gynnsamt för alla (Michael, Friends 2020).  

 

Jämställdhetsarbetarna menar också att de pojkar och män som bidrar till normaliseringen av 

machonormer genom att inte motsätta sig negativa uttryck för maskulinitet behöver stärkas. 

Killar och män som känner sig trygga och vågar säga ifrån, så att det blir fler som tycker att 

machonormer är fel, kommer göra stor skillnad i arbetet för jämställdhet. Män som arbetar 

mot destruktiv maskulinitet uppmuntrar nya sätt att vara maskulin på genom att förstärka 

kvaliteter som lyssnande, turtagande och att våga möta sina känslor. Att lära sig vara i kontakt 

med sina känslor, tala om dem och att respektera kvinnor, barn och andra män är ett sätt att 

möta en maskulinitet utan destruktivitet. Män lär sig därmed nya sätt att inte vara aggressiva, 

tävlingsinriktade och känslomässigt inskränkta. Därför kan dessa representanter och 

organisationer förmodas lära de manliga förtryckarna sina misstag (Lorde 2007:115). Inte 

genom att ignorera problemet, utan genom att förstöra gamla genusnormer och lära män att 

kopiera nya och förbättrade manliga praktiker. 

 

De nio representanter jag intervjuat har i sina utsagor berättat om sig själva och hur deras 

arbete för jämställdhet sett ut. De har beskrivit varför och hur de genomför arbetet och vad 

som kan upplevas skava eller kännas jobbigt. Känslor av ambivalens kan uppstå då en man 
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ska ta sig in i och erhålla en position i ett feministiskt fält. Förutom det faktum att de är män 

så tillkommer socialt inlärda maskulinitetsnormer vilket skapar förväntningar och 

begränsningar som påverkar vilka fält de kan röra sig inom. Det kan vara ett hinder att inte ha 

egna erfarenheter av ojämställdhet, att inte vara tillräckligt påläst eller att som man få tjäna 

pengar på något som den grupp av män han tillhör orsakar och som kvinnor så länge kämpat 

för att förändra. Det symboliska kapitalet gruppen män behöver för att kunna ta sig in i det 

feministiska fältet är alltså sociala, personliga erfarenheter, utbildning och kunnande samt att 

ta sin position inom fältet på allvar för att vara värd att få behålla den.  

 

Myten om Sverige som jämställt land måste revideras. Vi ligger bra till på listan över världens 

mest jämställda länder men får inte tro att vi faktiskt är jämställda. Jämställdhetspolitiken 

tycks ha inriktat sig mot att balansera upp maskulina och feminina kännetecken genom att 

fokusera på en nivå mitt emellan de båda. Att göra flickor och kvinnor till starka och 

tävlingsinriktade individer kan utgöra ett övertagande av maskulina karaktärsdrag. 

Misslyckandet visar sig i att både män och kvinnor då fortsätter vara aggressiva och må 

psykiskt dåligt. Vi bör därför inte eftersträva en balans mellan socialt inlärda genusnormer 

eller föra över maskulinitet till kvinnor utan i stället arbeta bort destruktiv maskulinitet och 

spara på empatiska värden.  

 

Att söka anslag för att fortsätta driva jämställdhetsarbetet tar enligt informanterna mycket tid. 

Detta skulle kunna undvikas genom kontinuerliga statliga bidrag för att jämställdhetsarbetet 

ska kunna implementeras över tid och visa sig som en hållbar utveckling. Dessutom ska det 

kunskapsunderlag och de utarbetade metoder som organisationerna vet fungerar bra föras in 

på daglig basis i skolundervisningen. Unga människors inlärning av empati och förståelse för 

genusnormer kommer över tid visa sig vara nyckeln till ett hälsosammare socialt klimat. 

 

Män innehar en maktposition gentemot kvinnor, barn och icke-män och män är oftast de som 

skadar andra och sig själva genom den destruktiva delen av hegemonisk maskulinitet. 

Jämställdhetsorganisationerna och de enskilda jämställdhetsarbetande män jag intervjuat 

menar därför att det är av stor vikt att just män tar en aktiv roll i arbetet för jämställdhet. Mäns 

ansvar, engagemang och praktiska arbete för jämställdhet mellan könen är avgörande för att 

vi ska kunna omförhandla gamla genusnormer och uppnå jämställdhetsmålet. Inte bara för att 

vårt samhälle kommer spara pengar på institutioner som fängelser, sjukhus och socialkontor, 

utan också individer – kvinnor, barn, icke-binära och män – kommer vinna fysiskt och 
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psykiskt på att vi arbetar bort våld, sexism och mental ohälsa orsakad av stereotypiska 

maskulinitetsnormer. 

 

 

Framtida forskning 

RFSU säger sig stå för allas rätt till sin egen sexualitet och kropp: frihet att vara och välja att 

njuta. De var också delaktiga i förändringen av skollagen där skolundervisningens nuvarande 

sexualkunskap har berikats med kunskap om självutövad sex och sex i samspel med 

ömsesidighet. Representanten Simon anser att förändringen inte kommer genom att påtala 

våldsamma praktiker utan genom att ge unga människor alternativa sätt att bemöta sig själv 

och andra människor på. Här menar han att en empatisk förmåga kan vara nyckeln till 

förändring. Enligt Raewyn Connell (2005) och Stephen M. Whitehead (2002) är pojkar 

uppfostrade till att vara aggressiva, dominanta och känslorepressiva. Detta ses i tankesätt och 

praktiker som kan utvecklas till destruktiv maskulinitet i form av våld, sexism och mental 

ohälsa. De maskulinitetsnormer som lärs in besitter inte kvaliteter som är kopplade till empati 

utan får snarare ses som dess motsatser. För att utbilda pojkar så att de kan införliva även 

empatiska förmågor behövs metoder som öppnar upp för samtal om normer, känslor och 

alternativa praktiker. Även flickor och icke-binära kan på grund av arbetet för jämställdhet 

överta maskulinitet vilket motarbetar själva målsättningen med att skapa en mer empatisk och 

demokratisk värld. De barn som fostras till empatiska och demokratiska individer kommer att 

föra nya genusnormer vidare på ett mer självklart sätt än tidigare generationer och därför 

också befästa dessa ur ett mer hållbart perspektiv. Genom en tidigt inlärd förståelse och 

empatisk respekt för sin egen och andras rätt till att få forma sina egna liv kan en mer 

omtänksam och harmonisk mänsklighet formas. Jag anser att det kontinuerligt behöver fyllas 

på med nytt material för att dessa utbildningar ska kunna nå samtidens unga. Att ha en fullgod 

forskningsgrund är ett måste. Det jag menar behövs är en riktad större insats i form av ett 

avhandlingsarbete där unga människors görande av kön och syn på sexualitet är i fokus. Detta 

material skulle vara ovärderligt för statligt och regionalt bruk och för samtliga svenska 

jämställdhetsorganisationer. Genom denna kunskapsbank kan sedan Skolverkets aktörer 

implementera nytt hållbart lärande i skolans läroplan och elevernas utbildning till förmån för 

ett ökat välbefinnande för vår svenska framtida befolkning. 
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6. Rafael (pseudonym)  

Yrke: Jämställdhetsarbetare organisationen Fredens Hus 

Kön: man  
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8. Alan (pseudonym)  

Yrke: En av grundarna av organisationen Locker Room Talk  

Kön: man  
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