
 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project − first cycle 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt arbete, .  
Social Work 

 

Från “Faan, jag har inga känslor” till “shit, nu har jag känslor.  
En kvalitativ studie om mäns jämställdhetsengagemang. 
 

 

Angelica Liljefelt Forseth & Maya Westlund  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för psykologi och socialt arbete 

Examinator: Majen Espvall, Majen.espvall@miun.se 

Handledare: Marcus Lauri, Marcus.lauri@miun.se 

Författare: Angelica Liljefelt Forseth, Anfo1600@student.miun.se 

                   Maya Westlund, Mawe1111@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Socionomprogrammet, 210 hp 

Huvudområde: Socialt arbete 

Termin, år: VT, 2019 

mailto:xxxxx0000@student.miun.se


 

Sammanfattning: 

Syftet med studien är att undersöka mäns engagemang i organisationer som arbetar för 

jämställdhet. Totalt har sex män som på olika sätt engagerar sig i jämställdhetsfrågor 

intervjuats med en semistrukturerad intervjumetod. Utifrån genus och maskulinitetsteori 

analyseras frågor som varför männen engagerar sig, vad de vill uppnå samt vilka reaktioner 

de möter i sitt engagemang. Resultaten i studien visar att männen motiveras till att engagera 

sig främst av en vilja att förändra maskulinitetsnormer utifrån individuella skäl, men vill i sitt 

engagemang påverka andra män och på så sätt även bidra till en strukturell förändring. Det 

blir även tydligt hur männens vilja till engagemang utgår från ett antivålds perspektiv där de 

anser att deras plats som män är efterfrågad och central. Vidare visar resultatet att männen 

främst möter positiva reaktioner i sitt engagemang och att de upplever sig bli bekräftade, 

negativa reaktioner och svårigheter i engagemanget kopplas till sammanhang där en 

machokultur råder och de försöker bryta mot maskulinitetsnormer.  

Nyckelord: Maskulinitetsnormer, jämställdhet, genus, frivilligt engagemang. 
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1. Inledning. 

Att uppnå jämställdhet där lika förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män råder 

beskrivs av FNs generalsekreterare António Guterres som en av de viktigaste och största 

utmaningarna i arbetet med mänskliga rättigheter (United nations, u.å.). Det globala fokuset 

på att arbeta för jämställdhet blev också tydligt när 193 av världens länder 2015 enades i att 

gemensamt sätta arbetet för en mer jämställd värld i fokus som mål nr 5 i den globala 

agendan 2030 (Förenta nationerna, 2015). Jämställdhet har i Sverige även varit en viktig 

politisk fråga under flera decennier och frågan har drivits av politiker både från vänster och 

höger, de två senaste regeringarna har kallat sig själva för feministiska regeringar och ansett 

sig driva jämställdhetsfrågan ganska högt på agendan (Regeringskansliet, 2019).  

I SOU rapporten “män och jämställdhet” (SOU 2014:6) ses jämställdhetsarbetet som ett 

verktyg att möta framtida utmaningar i förhållande till globalisering, befolkningens 

demografi, hållbar utveckling, migration, integration, den sociala sammanhållningen i 

samhället samt vår demokrati (ibid). Sverige har länge även av omvärlden setts som ett 

föregångsland när det kommer till jämställdhet mellan könen och detta är en stor del av 

Sveriges identitet som land (Svenska institutet, 2019). Sedan world economic forum (2018) 

år 2006 började mäta jämställdhet mellan könen där aspekter som ekonomisk makt, hälsa, 

utbildning och politisk makt blir synliga har Sverige legat högt på listan och hamnade 2018 

på femte plats. Denna bild av Sverige grundar sig i en rad politiska reformer som tex 1939 års 

arbetsrättsliga lagstiftning där arbetsgivare förbjöds avskeda kvinnor som gifte sig eller blev 

gravida (SOU 2005:66). Utbyggnaden av barnomsorgen och den offentliga sektorn under 

1960-70-talet samt särbeskattningen och föräldraförsäkringen har också bidragit till denna 

bild av Sverige (ibid). Sverige är även känt för sin policy i frågor som rör mäns våld mot 

kvinnor, vilket många anser vara en produkt av de socialistiska och feministiska rörelserna 

under 1970 och 1980-talet som synliggjorde strukturella och grundläggande maktperspektiv 

utifrån könsmaktsordningen i samhället som idag genomsyrar dessa frågor och gör att de är 

en stor del av jämställdhetsarbetet i Sverige (Lauri, 2019). Enligt Wetterberg (2002) har mäns 

roll i jämställdhetsarbetet under den senare delen av 1900-talet främst handlat om ett sökande 

efter vad mansrollen är i relation till olika yttre faktorer som faderskap eller att arbeta i 

kvinnodominerade yrken. Kritiken kring mansrollen som under den här tiden främst handlade 

om att män skulle passa in i “mjukare” sammanhang fick inget större genomslag (ibid). I 

SOU (2014:6) blir det tydligt hur denna tanke återigen får genomslag i jämställdhetsarbetet i 
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Sverige, författarna understryker hur frågor om maskulinitet och mäns förhållande till 

jämställdhet är av yttersta vikt att prioritera för att uppnå ett mer jämställt samhälle. Det 

faktum att det sociala arbetet bland annat behandlar områden som påverkas av 

maskulinitetsnormer som tex barnavårdsärenden, psykisk ohälsa, missbruk och stöd till 

våldsutsatta kvinnor gör att föreställningen av maskulinitet och jämställdhet blir aktuellt för 

att arbeta förebyggande och progressivt (International federation of social workers, 2012). 

 

"Jag är less på feministiskt självförsvar-det är dags för maskulint självansvar!" 

Ida Östensson, Torgmöte på sergels torg i samband med #metoo, 25:e oktober 2017. 

 

Det skulle kunna gå att hävda att det i Sverige finns ett före och ett efter #metoo, så är det 

kanske i hela världen men i “Europas mest jämställda land” kan skillnaden märkas av i 

jämställdhetsdebatten då manlighet problematiseras och mäns engagemang med kraft började 

efterfrågas (European institute for equality, 2017; SVT Nyheter, 2018, 11 oktober). #Metoo-

rörelsen synliggjorde främst sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och våldtäkt men 

debatten kom också att handla om att anledningen till att många män anser sig ha makt över 

andra människors kroppar är en destruktiv maskulinitet och ojämställdhet (Hannah, 2017, 19 

oktober; Backman, 2017, 29 oktober). Problemet med sexism och sexuellt våld i samhället 

diskuterades i och med #metoo alltså inte endast som en kvinnofråga utan fokuserade på att 

även män behöver ta ansvar. Att vissa män ville ta ansvar kunde synas i sociala medier under 

hashtags som skapades i kölvattnet efter #Metoo. Under #HowIWillChange, berättar män om 

hur de kan bidra till att minska sexism, motverka machokultur och bidra till ett mer jämställt 

samhälle.  

Männens eget beteende, hur männen känner, uttrycker sig, agerar i samhället och gentemot 

andra är även i fokus i många sociala rörelser som Fatta-man, Under kevlaret och MÄN för 

jämställdhet som har som mål att förändra de destruktiva sidorna av mansrollen (Fatta-Man, 

u.å; Under kevlaret, u.å; Män för jämställdhet, u.å). Dessa nya sociala rörelser har börjat att 

lockat allt fler män till att engagera sig både i personlig förändring och samhällsförändring 

för ett mer jämställt samhälle (ibid). Argument organisationer som arbetar för jämställdhet 

använder för att locka män att engagera sig handlar ofta om det som män kan relatera till och 

även vad de skulle kunna vinna på ett mer jämställt samhälle, exempelvis att de är 

överrepresenterade i självmordsstatistik, ofta inte har nära vänner och relationer, är offer för 

våld och halkar efter i utbildningsnivå jämfört med kvinnor (Statistiska centralbyrån, 

2018a,b; Brottsförebyggande rådet, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2018).  Alla dessa är 
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faktorer som hör samman med föreställningen om maskulinitet och de egenskaper den 

tillskrivs; att lösa konflikter med våld, aggressivitet, oförmåga att skapa nära relationer, inte 

vara svag eller visa “mjuka” känslor (Connell, 2009).  

1972 sa Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme följande i ett anförande till den 

socialdemokratiska partikongressen;  

 

“ Även om kvinnornas frigörelse i hög grad måste vara deras eget verk, så når vi aldrig 

resultaten om inte jämlikhetskravet bärs fram av kvinnor och män gemensamt inom en stor 

folkrörelse som inriktar sin strävan på samhällets förändring till ökad frihet och större 

gemenskap.”  

 

Tanken om att även män måste bära jämställdhetsarbetet är således ingen ny företeelse och 

vikten av deras engagemang samt konsekvenserna av ett ojämställt samhälle blev åter synligt 

i dagens debatter efter #metoo.  

Utifrån det globala och lokala fokuset på jämställdhet som ett verktyg för att möta framtida 

utmaningar samt kopplingen till att mäns medverkan ses som ett sätt att uppnå mer 

jämställdhet och utmana den destruktiva maskuliniteten, blir männens engagemang en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Män uppmanas från flera håll att ta större plats i jämställdhetsarbetet 

och samtidigt lyser den större delen av män fortfarande med sin frånvaro (Wetterberg 2002). 

Detta väcker frågor som hur jämställdhetsarbetet kan nå ut och engagera fler män och gör det 

relevant att undersöka hur männen som faktiskt engagerar sig tänker kring sitt engagemang, 

varför gör dom det och vilken förändring vill de uppnå?  

 

Vad innebär det maskulina självansvaret som Ida Östensson (2017) efterfrågar för männen 

själva?  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar vissa män att engagera sig i 

ideella organisationer som arbetar för jämställdhet. Syftet är även att undersöka vilka 

reaktioner på engagemanget männen möter utifrån att de är just män och vilken förändring de 

vill uppnå med engagemanget. 

 

Frågeställningarna som vi avser att besvara är:  
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● Vad gör att män engagerar sig i organisationer som arbetar för jämställdhet? 

● Vilka reaktioner möter männen i sitt engagemang? 

● Vad vill männen uppnå med sitt engagemang? 

2. Tidigare forskning  

2.1. Det frivilliga arbetet och aktivism kopplat till socialt arbete. 

Det sociala arbetet har alltid haft en viktig roll inom samhällsutvecklingen och 

förändringsarbetet som skett historiskt. Under 1970-talet utvecklades även ett så kallat 

radikalt socialt arbete som Thompson (2009) beskriver handlar mer om aktivism och 

samhällsförändring. Ett arbete där själva roten i problemet gick från att handla om 

individuella brister hos individer till mer strukturella perspektiv på sociala problem.  Allen-

Measures & Burman (1995) definierar aktivism som ett arbete som ger hopp om en 

konstruktiv förändring, de menar att ett aktivistiskt arbete kan ersätta känslan av uppgivenhet 

och förtvivlan med en optimistisk syn och konkreta lösningar för förändring, något som delar 

av det sociala arbetet även eftersträvar.  Dock menar Thompson (2009) att det sociala arbetet 

inte längre förenas i samma värdegrund och fokus på samhällsförändring som de historiskt 

sett haft ambition att göra, utan mer blir uppdelat utifrån insatser på individ- och gruppnivå. 

 

Delar av det sociala arbetet och även de frivilligorganisationer som vi i studien vänt oss till 

förenas alltså i samma värdegrund om social rättvisa och ett jämställt samhälle. Skillnaden 

mellan de frivilliga organisationerna och det sociala arbetet är att organisationerna inte står 

under statens skyldighet och påverkan i samma grad som det sociala arbetet ofta gör, vilket 

ger dessa frivilliga och oberoende organisationer större möjligheter att anta ett progressivt 

samhällsförändrande perspektiv.  

Det sociala arbetet kan utifrån detta anses behöva vara insatta i det arbete som sker på 

frivillig basis då arvet från det radikala sociala arbetet enligt Thompson (2009) borde 

innebära ett socialt arbete som 1) representerar befolkningen och samhällets intressen och 

behov 2) arbetar proaktivt 3) tillför ledarskap i mobiliserings processer och 4) demonstrerar 

och verkar för vaksamhet.  
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2.2. Maskulinitet och jämställdhetsarbete 

Levant & Richmond (2007) har i sin studie synliggjort olika sätt som manlighet identifieras 

genom att studera dominerande mansideal i samhället genom åren. Utifrån deras resultat 

handlar den i nutid mest förekommande om att inte vara kvinnlig, alltid prestera, ta avstånd 

från alla tecken på svaghet, ta risker, vara äventyrlig, och våldsam. 

Denna bild av manlighet är något som problematiseras utifrån individuella och strukturella 

perspektiv, där konsekvenserna för de människor som indirekt påverkas av att män förhåller 

sig till detta ideal samt konsekvenserna för männen själva är i fokus (American Psychological 

Association, 2018). 

 

Goicolea, Coe & Ohman (2014) är författare till en studie som undersöker hur unga killar 

aktiva i frivilliga organisationer för jämställdhet i Ecuador problematiserar och definierar 

maskulinitet. Studien visar att det råder en gemensam så kallad grundinställning bland 

informanterna som handlar om en insikt i att de behöver gå från passivt accepterande av den 

hegemoniska manligheten som macho, till att ifrågasätta och anpassa sitt eget beteende och 

slutligen kritiskt reflektera och agera för att skapa en ny hegemonisk manlighet. Utifrån 

aspekter som främst handlar om våld och sexualisering mot kvinnor, och i andra hand innebär 

begränsningar för dem själva som människor uppfattar informanterna i studien 

machokulturen problematisk i skapandet av sin egen maskulinitet. Goicilea et, al (2014) visar 

också hur informanterna i studien ser machobegreppet som en social konstruktion men hur de 

samtidigt talar om det som en kraft nästan omöjlig att stoppa på en strukturell nivå. 

Anledningen till detta anser killarna själva handla om att män som går utanför den rådande 

hegemoniska manligheten och försöker skapa en ny maskulinitet blir hånade, nedvärderade 

och utsatta som människor.  

Nardini (2016) ger i sin studie ett globalt perspektiv på jämställdhetsarbetet. 

I studien bekräftas att män som arbetar för ett jämställt samhälle antar ett antisexistiskt och 

antivåldsperspektiv där fokus hamnar på att omdefiniera begreppet manlighet och 

maskulinitet. Män i Nardinis studie ifrågasätter maskulinitetsnormen och försöker skapa en 

ny manlighet utifrån aspekter som föräldrarollen, manlig vänskap, hushållsarbete, 

känslomässigt ansvar samt genom att kritisera homofobi, machokultur, våld i samhället och 

genom att vara solidariska med kvinnorörelsen samt LBGTQ+- rörelser. Nardini (2016) pekar 

även på hur maskulinitet behöver problematiseras utifrån socioekonomiska skäl då mäns våld 

i nära relationer visat sig ökat i korrelation med en ökad arbetslöshet hos män som innebär att 
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mäns roll som huvudförsörjare i familjen omdefinierats. Nardini tar i sin analys upp en teori 

som utformats av Connell (2012) och Connell & Wood (2005) som handlar om hur arbetet 

med att omdefiniera den hegemoniska bilden av en vit heteronormativ manlighet och 

maskulinitet begränsas i och med ett nyliberalt hopp om en global ekonomi som 

sammanflätas med en multikulturell oro och kräver en ”transnationell marknadsorienterad 

manlighet”. Den hegemoniska vita heteronormativa manligheten ligger alltså som grund för 

egenskaper och krav som det kapitalistiska marknadsorienterade systemet förutsätter och gör 

enligt Nardinis undersökningar att män hamnar i en förvirrad position då deras roll som män 

ifrågasätts och omdefinieras samtidigt som det globala, kapitalistiska och nyliberala krafterna 

efterfrågar just denna manlighet. 

 

Wailing (2019) kritiserar det fokus på mäns egna individuell resa i skapandet av en ny 

manlighet som allt för stagnerad utifrån ett dikotomiskt tänkande. Det blir enligt hennes 

studie ofta en fråga om män anser sig tillhöra en destruktiv mansroll eller en positiv mansroll. 

En relevant fråga blir enligt Wailing (2019)om män engagerar sig i skapandet av en ny 

manlighet och ett jämställt samhälle för att de själva vill och ser individuella fördelar med 

det, eller om de engagerar sig av moraliska och etiska skäl. 

2.3. Mäns arbete för jämställdhet- individuellt eller strukturellt perspektiv.  

I stycket ovanför visar tidigare forskning bland annat att män som arbetar för ett jämställt 

samhälle ofta antar ett antivålds perspektiv. Informanter i vår studie uttrycker även detta och 

frågan om det är kvinnor eller män som bör äga frågan om “mäns våld mot kvinnor” blir 

relevant. Gottzén (2013,a) har i en studie intervjuat män som brukat våld mot kvinnor kring 

vilken respons de upplever att de fått av omgivningen samt deras egen uppfattning av våldet. 

I studien blir det synligt hur de 44 olika informanterna anser att det är moraliskt fel att slå 

kvinnor eftersom de anser att män inte ska bruka våld mot svagare individer i samhället. De 

anser även att deras sociala nätverk delar denna åsikt kring våld vilket gör att informanterna 

upplever en stor skam kring de våld som de utövat mot kvinnor. Som förklaring till varför 

våldet förekommit säger informanterna att det handlar om personliga kriser, 

beroendeproblematik, eller att en kvinnlig partner provocerat dem. De pratar även om våldet 

som aggressions problem istället för misshandel. Utifrån Gottzén (2013,b) studie blir det 

synligt hur informanterna ser våldet ur ett individuellt perspektiv där könsmaktsordningen 

och strukturer i samhället kring kön och genus endast blir synligt utifrån åsikten att kvinnor 
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anses vara svagare individer i samhället.  

Utifrån könsrollsteori, patriarkatsteori och en hegemonisk manlighetsteori argumenterar 

Gottzén (2013,b) i en annan studie för hur ett effektivt förebyggande arbete mot mäns våld 

bör fokusera på förövaren och handla om att omdefiniera maskulinitet och manlighet.  

 

Mäns egna uppfattning kring våld och den tidigare forskningen kan alltså antas skilja sig åt 

då män som utövat våld inte själva i första hand ser våldet som en konsekvens av 

maskulinitet eller normer kring genus . Mäns aktiva roll i ett jämställdhetsarbete blir utifrån 

den tidigare forskningen där ett antivålds perspektiv blir centralt, också en fråga om männen 

antar strukturella eller individuella perspektiv i sin problemformulering.  

 

Shepherd (1997) menar att män måste börja leva sina liv enligt feminismens agendor. 

Shepard argumenterar för att handlingar går före åsikter och ord och att män därför inte 

enbart ska sympatisera med feminismen utan måste agera utifrån insikten att det privata är 

politiskt och förändra sitt eget beteende för att jämställdhet ska kunna uppstå. Detta kan 

tolkas som att män utifrån en feministisk analys måste se sin egen roll i samhällsstrukturer.  

I Bojin (2013) studie analyseras utifrån informanternas svar de utmaningar som följer när fler 

män börjar engagera sig i frågor som kvinnor annars ägt och kämpat för. Hon undersöker 

även mäns upplevelser av att tillhöra feministiska mansgrupper som arbetar för jämställdhet. 

Resultatet visar vikten av att dessa killar måste anta ett självreflekterande perspektiv och 

främst lyssna istället för att tala i förhållande till olika kvinnogrupper. Något som männen i 

hennes studie ansåg vara svårt och erfarenheten av att bli tillsagt att vara tyst var något nytt 

för dem. Bojin beskriver hur männens lyssnande blir viktigt för att de feministiska rummens 

gynocentriska perspektiv inte ska hotas av männens närvaro.  

Hon diskuterar inte bara hur mansgruppers närvaro i ett jämlikhetsarbete kan avlegitimera 

kvinnors status och tolkningsföreträde utan också om risken för att de ska begränsa kvinnors 

ekonomiska och politiska kapital i frågan. 

 

Leek (2019) har intervjuat kvinnor som arbetar för jämställdhet och de är alla är överens om 

att män måste engagera sig mer i arbetet men att de är kritiska till hur arbetet ser ut idag. 

Kvinnorna i studien menar att män som arbetar för jämställdhet ofta har agendor som inte 

överensstämmer med det arbete som kvinnorörelsen eller andra rörelser redan gör ute i 

samhället. Kvinnorna uttrycker en oro som är grundad i personliga erfarenheter kring hur de 

anser att många av dessa mansgrupper antar ett antifeministiskt perspektiv där fokus endast 
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blir på maskulinitetens konsekvenser för män, utan relation till patriarkala strukturer och 

könsmaktsordningen. Det här menar kvinnorna leder till att ekonomiska och politiska 

tillgångar som är oerhört centrala för kvinnors möjlighet att arbeta för ett jämställt samhälle 

utifrån den insikten att de tillhör en förtryckt grupp, blir begränsade.  För att minimera risker 

som dessa skriver Bojin (2013) om hur mäns arbete måste ske i dialog och solidaritet med 

kvinnorörelsen, där både män och kvinnor arbetar tillsammans för långsiktiga och 

gemensamma mål. Perspektiv utifrån könsmaktsordningen ska alltså inte försvinna när 

manlighetens konsekvenser för männen blir allt synligare och problematiserade.  

2.4. Mäns motstånd mot ett aktivt jämställdhetsarbete 

Fler män efterfrågas i arbetet för ett mer jämställt samhälle och fördelarna för män har blivit 

allt tydligare, men ändå är jämställdhet en fråga som överrepresenteras av kvinnors 

engagemang och arbete. Crown (2011) skriver om relationen mellan män och feminism där 

han synliggör vad han uppfattar vara två centrala problem och orsaker till att så få män 

engagerar sig i feministiska rörelser och rörelser för jämställdhet samt analyserar hur de män 

som engagerar sig kan göra detta utan att samtidigt kompromissa med det gynocentriska 

perspektivet som dominerar dessa rörelser. Ett av de två centrala problemen som Crown 

(2011) beskriver handlar om att män inte anser att feministiska rörelser och 

jämställdhetsarbete handlar om dem. Utifrån den manliga diskursen som råder i samhället är 

män vana att alltid tillhöra det representerade könet och kan därför inte relatera till 

feministiska gynocentriska rörelser. De feministiska rörelserna antar detta perspektiv på 

grund av den andrafiering av kvinnor som sker i samhället som annars osynliggör kvinnor 

utifrån den manliga diskursen. Crown (2011) skriver om hur män som är vana att alltid bli 

lyssnade på, och anser sig tillhöra den grupp som har tolkningsföreträde, i och med detta 

känner sig oviktiga och inte relevanta i rörelsen. Crown (2011) skriver även om hur 

feministiska rörelser ofta tar avstånd ifrån det manliga perspektivet, eftersom fokuset handlar 

om att föra fram kvinnliga perspektiv, behov och åsikter. Ett av de centrala problemen Crown 

(2011) beskriver handlar om att män inte kan se varför behovet av deras medverkan i dessa 

frågor är viktigt för dem själva eller för samhället i stort eller hur de kan agera i solidaritet, 

lämna företräde och samtidigt behålla sin ”manlighet”. Det andra centrala problemet som 

Crown (2011) tar upp handlar om hur män känner sig anklagade eller upplever skuld utifrån 

könsmaktsordningen i samhället. Crown (2011) argumenterar för hur män ofta inte kan se sitt 

ansvar ur ett strukturellt perspektiv utan oftare upprätthåller myten om hur feminismen 
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handlar om manshat. Crown (2011) menar att en man behöver övervinna de sociala och 

psykologiska hinder som det egna individuella ansvaret i strukturer innebär. Detta kan män 

enligt Crown (2011) göra genom att först inse begränsningen i sin egen kunskap utifrån en 

intersektionell analys av sin position i samhället, alltså se när en måste lämna 

tolkningsföreträde tex utifrån insikten att män inte har upplevelser av att vara kvinna 

även om de kan närma sig, förstå och ta till sig kvinnliga perspektiv. Crown (2011) menar att 

män också måste inse hur feminismen inte främst är till för dem och deras behov, även om de 

tjänar på feminism innebär ett jämlikt samhälle en omdefinierad maktordning där män 

förlorar delar av sina privilegier och sin maktposition i samhället. Crown (2011) menar också 

att män måste se hur de kan lära sig nya perspektiv och utifrån det få insikt i hur de kan göra 

skillnad och sedan agera utifrån det. 

 Precopio & Ramsey (2017) bekräftar insikten i hur många män inte engagerar sig i 

feministiska rörelser för jämställdhet eftersom de inte kan identifiera sig med kvinnorörelsen 

och dess agendor. De skriver bland annat om hur informanterna upplever att själva begreppet 

”kvinnorörelser” eller feminist kan exkludera och osynliggöra mäns roll och behovet av mäns 

medverkan. Något som Shepherd (1997) också tar upp i sin studie och skriver om är hur det 

finns en risk med att se feminism och kvinna som synonymer då det exkluderar män och 

osynliggör vad feminism egentligen handlar om. Precopio & Ramsey (2017) utgår från en 

hypotes att män som faktiskt engagerar sig för jämlikhet gör detta av moraliska skäl gentemot 

kvinnor. De undersöker detta utifrån en moralfundamentsteori (MFT) kopplat till vilken 

politisk ideologi männen tillhör. MFT innebär att människors moraliska resonemang varierar 

utifrån (1) omtanke, att en vill göra gott för andra (2) rättfärdighet, vad som anses rätt och fel 

tex alltid fel att skada (3) lojalitet, inom en grupp som handlar om vikten att vara eller att inte 

vara en lagspelare (4) auktoritet, hur viktig makthierarkin mellan olika människor är samt (5) 

äkthet, hur pass sann en känner sig utifrån sin egen etiska uppfattning. Utifrån denna teori 

visar deras resultat att män med konservativa moraliska värden, där auktoritet och äkthet är 

centrala, är mer fientliga till feminism och män med mer Liberala moraliska värden, där 

rättfärdighet och omtanke för andra dominerar, är mer “vänligt inställda” till feminism och 

jämlikhetsarbete.  
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2.5. Summering av tidigare forskning  

Utifrån den tidigare forskningen vi tagit del av tar vi med oss en insikt i hur män som arbetar 

för ett mer jämställt samhälle kan anses göra det av olika skäl utifrån individuella och 

strukturella perspektiv. Det finns olika argument för och emot vikten av att män engagerar sig 

i detta arbete, där den främsta kritiken handlar om att det gynocentriskt och strukturella 

perspektivet riskerar att försvinna. 

 Mäns egna individuella resa och kamp för att förändra en destruktiv mansroll har ansetts 

sudda ut strukturella perspektiv om könsmaktsordning, patriarkatet samt ett tydligt fokus på 

jämställdhet. Samtidigt efterfrågas mäns medverkan i arbetet för ett jämställt samhälle, 

tydligast blir detta när det kommer till fokuset på förövaren som efterfrågas i studier kring 

mäns våld mot kvinnor. Det blir i dessa frågor tydligt hur maskulinitet är starkt förknippat 

med våld och vilka konsekvenser det får för samhället i stort. Det råder dock en stor skillnad 

på om analysen av maskulinitet i samband med våld görs utifrån en individuell eller ett 

strukturellt perspektiv. Ur ett individuellt perspektiv riskerar det nämligen att snarare 

reproducerar ett ojämställt samhälle där mäns våld mot kvinnor reduceras till 

aggressionsproblem. För att män ska arbeta med ett tydligt fokus för ett jämställt samhälle 

går det utifrån tidigare forskning att argumentera för att de först måste se sin egna del i 

strukturen utan att känna sig anklagade. Detta eftersom det visat sig att känslan av att vara 

anklagad gör att män tar avstånd och inte kan se varför deras roll i arbetet är viktigt.  

 

3. Metod 

3.1. Forskningsdesign 

Studien utgår från en hermeneutisk ansats för att analysera den empiri som samlats in. Inom 

samhällsvetenskapen handlar hermeneutiken om att använda teorier och metoder i samband 

med tolkningen av människors handlingar för att öka den empatiska förståelsen kring dessa 

handlingar (Bryman,2011). Utifrån den hermeneutiska läran används i studien en kvalitativ 

metod där intervjuer ämnar få fram informanternas egna berättelser, perspektiv och förståelse 

kring sitt engagemang för ett jämställt samhälle. Till skillnad från en positivistisk syn där 

fokus handlar om att söka förklaringar till olika beteenden och dylikt handlar ett 

hermeneutiskt synsätt om att söka förståelse (Bryman, 2011). Utifrån detta blir den 
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hermeneutiska ansatsen relevant för vår studie då syftet är att utifrån ett aktörsperspektiv där 

informanternas uppfattning är i fokus öka förståelsen för den sociala process och det 

sammanhang som de befinner sig i. Widerberg (2002) menar att en hermeneutisk 

tolkningslära utgår från att all förståelse bygger på en förförståelse eller en tolkningsram som 

forskaren betraktar ett fenomen ur.  

För att analysera informanternas egna perspektiv utgår vår tolkningsram från ett övergripande 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det socialkonstruktionistiska perspektivet baseras på 

uppfattningen att det inte finns en fast verklighet som vi människor förhåller oss till, 

verkligheten skapas istället i mellanmänskliga möten (Payne, 2008). Den sociala ordningen 

som vi i vår studie undersöker är utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv alltså i ett 

tillstånd av kontinuerlig förändring. Kultur och tendenser i samhället är utifrån 

socialkonstruktivismen inte en yttre verklighet utan bör ses som en verklighet som blir till när 

människor konstruerar och rekonstruerar den (Bryman, 2011). Payne (2008) beskriver det 

som en cirkulär process där individer genom institutionalisering och legitimering av olika 

beteenden och förförståelser upprätthåller strukturer i samhället. Det innebär att vi människor 

skapar samhället vi lever i samtidigt som vi är en produkt av det (ibid).  

3.2. Urval 

För att hitta informanter att intervjua till studien har vi använt oss av snöbollsurval. Bryman 

(2011) beskriver urvalsmetoden som att författaren avsiktligen försöker nå de informanter 

som bäst kan besvara studiens frågeställning(ar) och utifrån dessa nyckelpersoner utöka 

kontaktnätet med fler personer som stämmer överens med bilden av en informant. Vi anser 

att denna urvalsmetod passat vår studie utifrån vårt syfte och den tidsram vi haft att hitta 

informanter. Urvalsmetoden passade även vår kvalitativa studie då vi inte hade för avsikt att 

generalisera resultatet av studien på en större population och har således inte tog  någon 

hänsyn till att urvalet ska vara representativt för någon grupp i befolkningen (Bryman, 

2011).Vi anser att fördelen med urvalsmetoden var att vi relativt snabbt lyckades hitta 

informanter, nackdelen var att det blev en relativt homogen grupp med informanter.  

 

Vi kontaktade företrädare, styrelsemedlemmar och män vi personligen vet är engagerade i 

ideella organisationer som verkar för jämställdhet. Personerna vi kontaktat har vi 

huvudsakligen hittat genom organisationernas hemsidor och personliga kontakter, kontakten 

har skett via mail där vi bifogade ett informationsblad (bilaga 1) om studiens syfte och 
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villkoren för deras medverkande utifrån de forskningsetiska riktlinjerna. Vissa av dessa 

personer har ställt upp själva för att bli intervjuade medan andra även har vidarebefordrat vårt 

informationsblad till sina kontaktnät för att eventuella informanter skulle kunna kontakta oss.  

 

De kriterier vi önskade att informanterna skulle uppfylla var:  

● Att de var över 18 år 

● Att de identifierade sig som man 

● Att de engagerade sig ideellt i en organisation som arbetar för jämställdhet.  

 

Urvalet kom att bestå av sex män som engagerar sig ideellt för jämställdhet på olika sätt.  

Eftersom studiens frågeställningar vill besvara frågor som har med männens personliga motiv 

till engagemang att göra så har vi inte lagt någon större vikt vid vilken organisation de 

engagerar sig i förutom att organisationen tydligt ska verka för ett mer jämställt samhälle på 

något sätt. Utifrån studiens frågeställningar hade vi gärna uppnått en högre empirisk mättnad 

genom att intervjua fler informanter, detta blev tyvärr inte möjligt på grund av svårigheter att 

hitta informanter samt tidsbrist (Bryman, 2011). Trots detta tycker vi att informanterna 

representerar och bidrar med en mångfald av erfarenheter då de kommer från olika 

organisationer och att vi utifrån deras berättelser har lyckats besvara våra frågeställningar.  

3.3. Insamling av empiri 

Insamlingen av studiens empiriska material har genomförts genom semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer har som syfte att genom interaktion mellan intervjuare och 

intervjupersonen få förståelse för dennes situation och erfarenheter ur dennes synvinkel 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer en 

flexibel metod som under arbetets gång kan förändras utifrån hur informanterna svarar, en 

dynamik skapas mellan ämnet och den som utforskar det och detta kan driva arbetet i nya 

riktningar. Enligt Bryman (2011) karaktäriseras en semistrukturerad intervju av att 

intervjuaren utgår från teman i intervjuguiden som anger det som ska tas upp i intervjun, och 

alltså inte har ett frågeformulär i klassisk mening. Detta gör att informanten har stor frihet att 

utforma sina svar utifrån sig själv samt frihet för intervjuaren att följa upp med relevanta 

frågor utifrån den kunskap hen har om ämnet och utifrån informantens berättelse (ibid). 

Intervjuguiden fungerar mer som en vägvisare än ett statiskt verktyg och intervjuerna behöver 

inte tvunget följa den. Intervjuguiden utformades utifrån de frågeställningar studien avser att 
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besvara och har under arbetets gång reviderats utifrån att det blivit tydligt att vissa frågor 

varit överflödiga eller att ämnen har behövt ytterligare fördjupning.  

Metodvalet gjordes utifrån att vi önskade friheten att låta informanterna berätta relativt fritt 

och därifrån kunna styra intervjuerna utifrån det i berättelsen som ansågs relevant för studiens 

syfte. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats i sin helhet. 

 

Fem av Informanterna har intervjuats personligen, en intervju har utförts via skype med 

videosamtal på grund av praktiska skäl. Under arbetet med intervjuerna har vi provat olika 

arbetssätt, vi har båda medverkat vid två intervjuer men efter diskussion valde vi att i 

fortsättningen utföra intervjuerna ensamma. Vid de två intervjutillfällen som vi båda 

medverkade på har en av oss haft huvudrollen som intervjuare och den andra en mer 

observerande roll som ibland ställt frågor av utvecklande sort. När vi båda medverkade vid 

intervjuerna var det svårare att bygga den relation som tillät att informanterna berättade 

utifrån sig själva, det blev ett ojämlikt förhållande som påverkade intervjun till att bli mer 

strukturerad än vad vi ville. Kanske för att vi var två kvinnor som frågade en man om 

jämställdhet och en känsla av att bli ifrågasatt kan ha uppstått.  

 

3.4. Analysmetod 

Den insamlade empirin har analyserats med en tematisk analysmetod. Enligt Bryman (2011) 

analyserar man den insamlade empirin utifrån teman och subteman vilka syftar till att besvara 

studiens frågeställningar. Teman kan formuleras i samspel mellan studiens syfte och det som 

ses som gemensamt i den insamlade empirin, och blir då en blandning av ett induktivt och 

deduktivt förhållningssätt (Bryman,2011). Vi har i analysen utgått från våra frågeställningar 

när vi formulerade teman och efter inläsning av empirin lagt till subteman utifrån 

informanternas berättelser. De teman vi formulerat utifrån våra frågeställningar och studiens 

syfte fick på så vis agera som ram för analysen. Utifrån dessa teman har vi i empirin kunna 

identifiera vad informanterna ser som gemensamma drivkrafter och perspektiv och format 

subteman utifrån dessa manifesta budskap (Bryman,2011). Vi plockade sedan ut 

representativa citat som används för att i analysen tydliggöra informanternas berättelse för att 

slutligen utifrån våra valda teorier analysera och besvara studiens frågeställningar.  
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3.5. Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är reliabilitetsbegreppet komplicerat när det gäller 

kvalitativa studier då de ofta inte har som syfte att producera resultat som går att generalisera 

eller reproducera i samma utsträckning som kvantitativa studier, utan vill undersöka fenomen 

för att förstå dem i en annan mening än siffror. Reliabilitet i kvalitativa intervjustudier kan 

även handla om hur materialet behandlas under transkribering (ibid).  

Studiens reliabilitet anses vara låg, resultatet kan inte generaliseras till en större population 

och får anses vara unikt för denna studie, dock går våra resultat att koppla till tidigare 

forskning vilket ökar reliabiliteten. Vi har även, utifrån att detta varit en läroprocess, under 

arbetets gång begått misstag som att ställa ledande frågor vilket kan ha påverkat 

informanternas svar.  De ledande frågorna kan innebära att informanterna känt en skyldighet 

att svara på ett sätt som tillfredsställer vårt resonemang och inte synliggör deras egen 

uppfattning och erfarenheter. Dock menar Kvale & Brinkmann (2010) att ledande frågor 

också kan vara en nödvändig del i en frågeprocedur, de menar att intervjukvaliteten påverkas 

negativt av ledande frågor om informanterna befinner sig i en position där de inte ges 

utrymme att säga emot eller utifrån ett maktperspektiv är lättpåverkade. Skulle vi tex 

intervjuat barn hade ledande frågor påverkat kvaliteten negativt mer än vad vi anser att det nu 

gör då informanterna i vår studie både haft och tagit möjligheten att säga emot resonemang 

som vi fört fram i en fråga samt är vuxna individer. Vi anser att de ledande frågor som vi 

ställt främst handlat om en vilja att bekräfta att vi förstått deras egna resonemang rätt, vi har 

alltså inte lagt in egna värderingar vilket vi anser bidragit till att kvaliteten i intervjuerna inte 

påverkats negativt av ledande frågor. Validiteten i studien anses vara hög då vi enligt studiens 

syfte och metod har undersökt det vi ämnade att undersöka. Validiteten stärks även av att 

författarna har redovisat sin förförståelse och hur studien utförts (Creswell, 2014).  

3.6. Etiska överväganden 

Som vi i presentationen av vårt urval lyfte fram valde vi att kontakta informanterna via mail 

där vi gav information om varför vi sökte deras medverkan, hur en eventuell intervju skulle 

gå till, att de som deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst samt att de 

kommer avidentifieras under transkriberingen och därför inte riskera att bli utpekade som 

deltagare i studien.   

Utifrån två av de fyra forskningsetiska grundprinciperna inom humanistisk och 
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samhällsvetenskaplig forskning som vetenskapsrådet (2017) utformat har vi också i början av 

varje intervju upprepat denna information och bett om ett samtycke för att på så sätt 

säkerhetsställa att samtyckeskravet och informationskravet uppfylls. För att det tredje kravet 

om konfidentialitet som innebär att informanternas identitet inte kan röjas i studien ska anses 

vara uppfyllt har  valt att inte presentera informanternas personliga bakgrund och fingerat 

deras namn i studien. Under transkriberingen har vi även sett till att inte använda oss av citat 

som riskerar att synliggöra någon av dessa aspekter hos informanterna. Meeuwisse, Swärd, 

Eliasson-Lappalainen & Jacobsson (2008) beskriver hur forskare bör föra ett etiskt 

övervägande innan studien genomförs där frågan om någon av deltagarna kan komma till 

skada genom att ingå som informant i studien, eller om deltagandet kan leda till konsekvenser 

utifrån den kontext de befinner sig i är relevanta. Vårt resonemang utifrån dessa frågor 

innebar att vi behandlade den insamlade datan varsamt samt som tidigare nämnts 

avidentifierade deltagarna för att på så sätt minimera risken att de skulle bli identifierade och 

eventuellt ta skada av studien. Vi valde även att intervjua män som kommer från olika delar 

av Sverige då vi ansåg att detta skulle öka chansen för deltagarna att förbli anonyma då vi 

inte vände oss till män i vår närhet. Bryman (2011) framför det fjärde nyttjandekravet som 

innebär att intervjuerna som i vår studie utgör grunden för vår empiri enbart kommer att 

nyttjas till de ändamål vi framfört till deltagarna. För att säkerhetsställa att vår studie lever 

upp till detta krav har vi sett till att det endast är vi som författare som har tillgång till de 

inspelade materialen och lösenordskyddat platsen vi lagrat intervjuerna på. Vi har även 

transkriberat intervjuerna så fort vi haft möjlighet för att sedan radera det inspelade 

materialet. Utifrån det sociala arbetets etiska principer ska vi som aktörer inom denna arena 

utifrån ett maktperspektiv synliggöra och reflektera kring maktdimensioner dels utifrån vår 

egna individuella position samt ur en strukturell samhällsnivå (International Federation of 

Social Workers , 2018). Det sociala arbetet har utifrån dessa principer även en skyldighet att 

ur ett lokalt samt globalt perspektiv analysera och föra en dialog om olika typer av förtryck 

och diskriminerande strukturer för att på så sätt minimera risken att reproducera dessa och 

istället verka för ett jämställt samhälle utifrån alla människor lika värde (ibid). Vår studie 

syftar utifrån denna skyldighet till att bidra med ökad insikt och förståelse kring arbetet för ett 

jämställt samhälle. 
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3.7. Författarnas förförståelse och arbetsprocessen 

Valet av ämne till denna studie utgår från vårt personliga intresse för jämställdhet och 

feminism, detta intresse har även bidragit till valet av teorier att analysera empirin med.  

Vi har båda olika upplevelser av att vara kvinna i ett patriarkalt samhälle och den utsatthet det 

medför. Syftet och frågeställningarna formulerades utifrån vårt intresse av att få mer kunskap 

om det vi tänkte kan vara nästa stora steg i arbetet för ett jämställt samhälle, att män i större 

utsträckning också engagerar sig i frågan. Vi vill få mer förståelse om varför män engagerar 

sig, hur de gör det och om det bidrar till den kamp för ett mer jämställt samhälle som vi anser 

oss tillhöra.  

Vårt personliga intresse för jämställdhetsfrågan och det faktum att vi är feminister är inget vi 

berättat om för informanterna, men de har ofta antagit att så är fallet på grund av valet av 

ämne till studien. Hur detta kan ha påverkat informanternas möjlighet att resonera fritt har vi 

diskuterat och i stort kommit fram till att eftersom informanterna i det stora hela “stått på 

samma sida” inte påverkats nämnvärt (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Arbetet med studien har, med undantag för intervjuerna som vi utförde ensamma i vissa fall, 

skett i samråd och all text och analys är utförd av oss båda tillsammans.  

4. Teoretiska perspektiv  

4.1. Det socialkonstruktivistiska perspektivet och genusteori 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet tillhör studiens övergripande tolkningsram, vilket 

innebär att verkligheten anses vara socialt konstruerad och därmed omdefinieras och 

förändras kontinuerligt (Payne,2008). Utifrån denna socialkonstruktivistiska utgångspunkten 

om förändring blir frågan om ett kritiskt socialt arbete centralt. Vi har valt att i studien skapa 

ett teoretiskt ramverk där vi kombinerar olika delar av teorier för att ur ett kritiskt perspektiv 

kunna analysera informanternas berättelser. Vi ser det kritiska perspektivet som ett första steg 

i det förändringsarbete som det sociala arbetet ofta handlar om.  

Herz (2012) diskuterar hur professionella inom socialt arbete bör anta ett teoretiskt 

metaperspektiv för att reflektera över sitt eget arbete, sin position som professionell samt 

praktiken i sig. På så sätt menar Herz (2012) att risken att befästa diskriminerande och 

begränsande strukturer och kategoriseringar kan minimeras. I ett samhälle som rör sig mer 

mot individualismen blir ett kritiskt socialt arbete där de strukturella maktperspektiven också 

får ta plats viktigt för att lyckas arbeta förebyggande och långsiktigt. Det ger utrymme att inte 
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endast “släcka bränder” utan även fokusera på ett förebyggande arbete som lever upp till det 

sociala arbetets syfte att uppnå ett mer jämställt samhälle (ibid). 

De kritiska teorierna vi använder oss av är sprungna ur genusforskningen som synliggör och 

problematiserar hur vi förhåller oss till kön och genus i samhället. Begreppet genus började 

användas mer flitigt under 1970-talet när perspektivet kring kön som något som kan vara 

socialt konstruerat ökade. Genus som begrepp syftar till att problematisera de kulturella, 

strukturella och institutionella skillnaderna som grundar sig i en dikotomisk uppdelning av 

män och kvinnor (Connell, 2009). Alltså visar genusforskningen hur det finns olika 

förväntningar på män respektive kvinnor och hur detta leder till olika förutsättningar och 

maktpositioner i samhället. Ber du tex en person beskriva en man, kan den förmodligen utan 

problem beskriva hur den ser ut, vad den har för intressen osv ber du samma person beskriva 

en kvinna kommer den förmodligen i mångt och mycket beskriva motsatsen. Insikten i hur 

detta inte är slumpmässigt utan en produkt av de kulturella och sociala förväntningarna vi har 

på män och kvinnor är själva grunden i genusteoretiska perspektiv (ibid).  

 Genusforskning har utifrån den här utgångspunkten sedan utvecklat en rad kritiska teorier 

som på olika sätt bidrar till nya sätt att se på kön och genus och de maktstrukturer som skapas 

utifrån dessa aspekter (Connell, 2009). 

I vår studie använder vi oss främst av maskulinitetsteoretiska perspektiv då vi under arbetet 

med intervjuerna insåg att gemensamt för informanternas berättelser var hur förväntningarna 

på dem som män format och påverkat dem.   

4.2. Maskulinitetsteori 

Kimmel, Hearn & Connell (2005) beskriver maskulinitetsforskningen som inspirerad av 

feministisk forskning om kvinnor och genus, men med en annan utgångspunkt; att män är 

överordnade kvinnor utifrån genusordningen som finns i samhället. 

Maskulinitetsforskningens fokus blir bland annat att synliggöra och undersöka maskulinitet 

och problematisera maskulinitetens position i det icke jämställda samhället (ibid).   

 

Connell (2005) utvecklade 1996 teorin om hegemonisk maskulinitet som ett verktyg för att 

kunna se hur maskulinitet alltid ger män mer makt än kvinnor och minoriteter i ett patriarkalt 

samhälle. Hegemonisk maskulinitet ses enligt Connell (2005) som ett ouppnåeligt ideal, en 

norm som väldigt få män kan leva upp till men som många eftersträvar, och på grund av det 

åtnjuter en stor del män privilegier som kommer sig av att hegemonin existerar vilket är 
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något som blir synligt i informanternas berättelser. I denna eftersträvan delar Connell in 

maskuliniteten i kategorierna; underordnade män, män som är medbrottslingar och 

marginaliserade män. Underordnade män som utifrån att de inte är heterosexuella eller för 

att de kan tillskrivas många feminina attribut eller personlighetsdrag, står längst ned i 

makthierarkin. Män som är “medbrottslingar” vilket Connell menar är den stora massan män 

som drar fördelar av att leva i ett samhälle där män är överordnade kvinnor men inte lever 

upp till normen av hegemonisk manlighet.  Marginaliserade män som kan ses som män som 

innehar en priviligierad position i makthierarkin men inte innehar någon egentlig makt i 

samhället. Connell (2005) menar vidare att den hegemoniska maskuliniteten inte ska ses som 

en speciell typ av manlighet utan den sortens manlighet som i nuet upprätthåller och skyddar 

patriarkala strukturer, den hegemoniska maskuliniteten är flytande och förändras utifrån den 

kontexten den befinner sig i och behöver således allierade för att kunna upprätthålla 

genusordningen där män är överordnade kvinnor och andra grupper.  

Upprätthållandet av den hegemoniska manligheten menar Connell (2005) sker genom kultur, 

att den finns inbäddad i statliga institutioner, genom våld eller hot om våld, förlöjligande och 

förminskande av grupper och personer som inte eftersträvar eller lever upp till den 

hegemoniska manlighetens ideal och även genom att icke-män investerar i och allierar sig 

med den hegemoniska manligheten för att de har personlig vinning av det.  

I vår studie blir det synligt hur informanterna är positionerade och anpassar sig på olika sätt 

till den makthierarki som den hegemoniska maskuliniteten utgör. Vi använder teorin för att 

analysera de olika typer av maskuliniteter informanterna förhåller sig till i sitt engagemang 

och hur det påverkar deras arbete. Utifrån Connells (2005) teori anpassar sig den 

hegemoniska maskuliniteten utifrån den kontext den befinner sig i, alltså om du som 

homosexuell man befinner dig i ett hbtqia-sammanhang har du ändå vissa fördelar på grund 

av att du är man, trots att du enligt teorin strukturellt befinner dig i en underordnad ställning. 

Queer teoretikern och professorn i litteraturvetenskap Judith Butler (2005) är en av dem som 

likt Connell (2009) utvecklat kritiska teorier kring kön och genus och vi har valt att ta med 

vissa av Butlers resonemang då hon synliggör den strukturella heteronormativiteten i 

samhället vilken även återfinns i informanternas berättelser.  

4.3. Den heterosexuella matrisen. 

Butler (2005) synliggör med teorin om den heterosexuella matrisen hur genusordningen i 

samhället föder och förutsätter en heteronormativitet. Detta då den binära könsuppfattningen 
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inte bara innebär att könen ska vara varandras motsatser utan också förväntas åtrå varandra 

(ibid). Enligt Butler (2005) är samhället uppbyggt utifrån ett antagande om att det naturliga 

sättet att leva är heterosexuellt. Allt som faller utanför det dikotomiska sättet att se kön som 

varandras motsatser samt den normerande heterosexualiteten blir avvikande och riskerar att 

förlora makt och status i samhället.  Denna teori blir relevant för att förklara det motstånd 

informanterna upplevt i sitt jämställdhetsengagemang där de delvis försökt röra sig ifrån den 

heteronormativa maskuliniteten. 

Butlers (2005) teori utgår från ett resonemang kring hur sociala kategorier som tex 

kön/genus, sexualitet, klass och etniciteter är produkter av processer i samhället som aktivt 

skapar en uppfattning om vad dessa innebär. Det ligger utifrån butlers resonemang ingen 

kärna av sanning i begreppen utan allt är en social konstruktion som saknar en ursprunglig 

essens och istället förändras och konstrueras i kontinuitet med samhället. Enligt Butler går det 

inte att endast se till kön eller endast se till klass i en analys av tex orättvisor i samhället, då 

det enligt Butler inte finns en gemensam upplevelse endast utifrån att tillhöra ett kön då hon 

inte ser kön utifrån en social eller biologisk sanning och menar att andra faktorer som tex 

klassbegreppet ibland påverkar människors identitet och situation mer. Butlers (2005) teori 

kan användas för att analysera berättelser om mäns engagemang i jämställdhetsarbetet för att 

få syn på hur männen positioneras och vill positionera sig i ett samhälle som präglas av en 

sammanflätning av ideal och förväntningar utifrån kön och klass. 

4.4. Individuellt och strukturellt perspektiv  

Vi använder oss av Butler (2005) och Connells (2009) teorier för att analysera och synliggöra 

strukturella förväntningar och konstruktioner angående sexualitet och maskuliniteter i 

samhället påverkar individuella förutsättningar. Grönlund och Halleröds (2008) teorier om 

jämställdhetspolitikens misslyckande i Sverige fokuserar istället på att det är den individuella 

inställningen som upprätthåller strukturer i samhället.  

Grönlund och Halleröd (2008) synliggör hur Sveriges jämställdhetspolitik misslyckats utifrån 

aspekter som att kvinnor fortsatt har lägre löner, kvinnor oftast tar huvudansvaret för barn 

och familj samt att män endast tar ut en femtedel av föräldraledigheten.  

Trots detta menar Grönlund och Halleröd (2008) att människor i Sverige rent teoretiskt har 

ganska bra förutsättningar för att kunna leva mer jämställt, att situationen för de flesta 

fortfarande inte ser ut så menar de beror på att man då behöver gå utanför normbilden av man 

och kvinna, det innebär ständiga förhandlingar som kan medföra konflikter inom relationer 
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och inom den egna personen. Utifrån Grönlund och Halleröds (2008) resonemang blir det 

enklare och tryggare att leva upp till normer istället för att bryta dem för att få ett mer 

jämställt liv vilket blir relevant i analysen kring informanternas berättelser.  

I vår studie väljer vi att kombinera de olika teoriernas fokusområden utifrån Paynes (2008) 

synliggörande av hur strukturer skapas och reproduceras i en cirkulär process där det 

individuella och strukturella alltså samverkar och påverkar varandra, vilket Connell (2009), 

Butler (2005) och Grönlund & Halleröd (2008) också utgår ifrån.  

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av informanternas berättelser och vi analyserar dessa 

utifrån våra valda teorier. Strukturen i avsnittet utgår ifrån det vi i metoddelen presenterat 

som teman och subteman utifrån de vi identifierat i informanternas berättelser. Utifrån varje 

tema presenteras citat ur det empiriska materialet som representerar dessa teman och utgör 

grunden för analysen.  

5.1. Bakgrund och anledningar till männens engagemang 

Vi startade intervjuerna med att fråga informanterna om varför de börjat intressera sig för 

jämställdhetsfrågor. Utifrån informanternas svar har vi kunnat utröna 3 olika teman som 

besvarar vår frågeställning om vad som gör att vissa män engagerar sig i organisationer som 

arbetar för jämställdhet.  

1) Påverkan från andra personer eller yttre faktorer. 

2) Att de upplever en vilja till personlig utveckling samt önskar att bryta mot 

maskulinitetsnormer de ser som begränsande eller skadliga.   

3)Att männen hittat ett sammanhang i arbetet för ett mer jämställt samhälle där det finns en 

tydlig plats för dem.  

  

5.1.1. Påverkan från andra personer eller yttre faktorer 

 

Martin beskriver hur han i sin uppväxt inte umgåtts så mycket med killar och hur han genom 

sina kvinnliga vänners upplevelser fått insikt i och sett problem som orsakas av att samhället 

inte är jämställt.  
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Så alla mina vänner där var tjejer, jag och den andra killen umgicks inte. Så det har alltid... jag har 

liksom alltid sett problemen, jag har kanske inte alltid haft en analys eller en djupare förståelse 

eller så... Men, jag har alltid vetat om att förutsättningarna ser lite olika ut, det är skevt. 

 

Även Kalle gör likt Martin kvinnors påverkan tydlig då han beskriver hur kunskap om det 

ojämställda förhållandet i samhället förmedlats till honom via hans systrar trots att han själv 

som yngre egentligen inte varit särskilt intresserad. 

 

Det har alltid funnits på nått sätt ända från min uppväxt... Jag är uppväxt med två systrar som alltid 

har varit väldigt insatta, eller väldigt mycket mer insatta än vad jag har varit. Jag kan inte säga att 

jag var intresserad av det så men jag tänker att mycket kunskap kommer därifrån, redan vid 

starten. 

 

Att kvinnor utgör en avgörande roll för att synliggöra ett ojämställt samhälle eller 

konsekvenserna av det blir också synligt när Peter berättar hur han kom till insikt att hans 

engagemang behövdes. Genom en kärleksrelation med en kvinna började Peter prata om sina 

egna känslor och berättar hur han kände att det var lättare att prata med kvinnor som han 

anser vara mer “vana” att prata om sådant. Peter fortsätter berätta hur han då fick upp ögonen 

för hur maskulinitetsnormer begränsat honom i vad han beskriver som en oförmåga att känna 

och prata om känslor vilket enligt honom gjort att han som man inte är “fullt funktionell”.  

 

Att man inser att man som man inte är fullt funktionell…Pratar man med en tjej som kanske är van 

med att prata så blir det inte samma tunga sätt. så var det väl för mig tror jag, genom ett förhållande 

alltså. Och då gick det väldigt snabbt från att bah “shit, jag har inga känslor” till “fan nu har jag 

känslor.” Innan det hade jag väl inte reflekterat över det...då var det mer förtränga sina känslor och 

gå runt och slåss med folk istället liksom. 

  

Martin, Kalle och Peter beskriver hur kvinnor genom att antingen synliggöra sina 

erfarenheter, berätta om kunskap de besitter eller bidra till personlig utveckling i en 

kärleksrelation agerat förebild eller fått dem att se problemen med att samhället inte är 

jämställt samt de begränsningar mansrollen kan innebära och att de därigenom intresserat sig 

för frågorna. De har således själva inte i första hand sett hur de gynnas eller missgynnas av att 

samhället inte är jämställt. Enligt Connell (2009, 2005) är mäns privilegierade ställning i 

samhället anledningen till att kvinnor för kampen för jämställdhet framåt, då den rådande 

könsmaktsordningen gynnar män och missgynnar kvinnor. Dessa privilegier kan göra att män 
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inte ser de orättvisor som finns mellan könen i samma utsträckning som kvinnor och därför 

inte engageras av att arbeta för att för att motverka dem (ibid).  Peter kopplar likt Martin även 

ihop det faktum att han är man, med att inte ha förmåga att prata om sina känslor och 

tillägger att det också gjort att han tillämpat våld för att lösa konflikter. Dessa förväntningar 

som samhället lägger i vad som är kvinnligt och manligt och hur detta påverkar de olika 

könens handlingsutrymme beskriver Connell (2009) som grunden i genusordningen. 

 

Likt Martin berättar Johan även han om hur han sett orättvisor utifrån att samhället inte är 

jämställt och tillägger även att hans personliga erfarenheter kring att bli rasifierad synliggjort 

andra förtryck i samhället för honom.  

 

Jag har sett mycket orättvisor, ja inte bara sådana här frågor om jämställdhet, men också rasistiska 

grejer och, ja men orättvisor över lag.  

 

Connell (2005) beskriver att det gemensamma för alla grupper som historiskt sett arbetet för 

frigörelse och ett mer jämlikt samhälle varit förmågan att mobilisera sig solidariskt kring ett 

delat intresse och mål. Dessa mål har bland annat handlat om att olika grupper som tex 

kvinnor, svarta eller homosexuella som är förtryckta i samhället kämpat för att få mer 

rättigheter och för att få tillgång till de arenor som de är exkluderade från (ibid). Vi tolkar det 

som att Johans upplevelse av rasism och Martin, Kalle och Peters insikter utifrån kvinnliga 

erfarenheter och deras påverkan bekräftar Connells (2005) resonemang om mobilisering,  

alltså att det blir “lättare” att mobilisera sig för förändring utifrån personliga erfarenheter eller 

en empatisk förståelse av upplevelser kring att vara förtryckt. Informanterna behöver inte 

själva ha upplevt tydliga konsekvenser utifrån det faktum att de är män, deras engagemang 

har istället börjat med en empatisk insikt, kritik från kvinnor eller personliga erfarenheter av 

ett annat förtryck i samhället.  

 

5.1.2. Personlig utveckling och vilja att bryta maskulinitetsnormer 

 

Destruktiviteten i maskulinitetsnormen är något Anders kommer in på när vi frågar honom 

om varför han engagerar sig för ett mer jämställt samhälle. Han beskriver då 

maskulinitetsnormen som orsak till “mycket som är dåligt i världen” och hänvisar till krig, 

överkonsumtion och miljöproblem. Anders uttrycker också en åsikt av att 

maskulinitetsnormen innebär personliga begränsningar för männen då han ser det som att 
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männen inte “vunnit lika mycket frihet “ som kvinnor och också är direkt skadliga för hela 

mänskligheten. 

 

Jag tror tyvärr att... de dåliga delarna av maskuliniteten, det är orsaken bakom mycket som är 

dåligt i världen. Både krig och systemen som leder till miljöproblem, alltså överkonsumtion och 

sådant. Det är något maskulint i det, vi män har inte vunnit lika mycket frihet för oss själva och är 

såklart direkt skadliga ofta... Eller maskulinitet och många delar av maskuliniteten är skadligt för 

hela jorden, för alla som lever. 

 

Erik fortsätter resonemanget kring det destruktiva i maskulinitetsnormen på det personliga 

planet när han berättar om hur han inte kunnat leva upp till de rådande maskulinitetsnormerna 

som han beskriver handlar om att vara tuff och självsäker och kommer även in på hur det 

anses maskulint att inte respektera kvinnans egna vilja.  

 

Jag känner att jag ofta inte har kunnat leva upp till de här mansnormerna som finns i samhället. Du 

ska vara tuff och så jäkla självsäker hela tiden och jag har nog känt att jag inte räcker till som 

kille...bara det här med hur en raggar tex, ja men... ” det är inte alltid tjejer vet vad dom vill”, 

“ibland säger dom nej fast dom menar ja”. 

 

Martin är inne på liknande spår som Erik då han på frågan om vad ett jämställt samhälle 

skulle innebära personligen för honom menar att han socialiserats in i en mansroll som 

påverkat honom negativt och uttrycker även en vilja av att få “vara mer mig själv” utanför 

mansrollen. Martin öppnar också upp för möjligheten att “arbeta bort” det. 

 

Att få vara mer mig själv. Sen vet jag inte exakt hur, alltså jag skulle ju önska att den insikten kom 

innan så jag inte socialiserats in i mansrollen lika mycket som jag har gjort... jag hade sluppit 

mycket skit därifrån liksom. Men det kanske går att jobba bort i efterhand också.  

 

Utifrån informanternas svar går det att hävda att en anledning till att männen vill engagera sig 

är att de blivit medvetna om en strukturell och individuell destruktivitet i mansrollen vilket 

Goicolea, Coe & Ohmans (2014) studie kring mäns engagemang i Ecuador bekräftar. Anders 

gör till exempel analysen att maskulinitet kan kopplas till våld och destruktivitet i ett globalt 

perspektiv. Detta bekräftas av Connells (2009) teori om hegemonisk manlighet då män 

innehar de flesta maktpositioner i samhällen världen över och den rådande globala 

hegemoniska maskuliniteten premierar våld som maktmedel. Erik och Martin uttrycker också 

en önskan om att bryta maskulinitetsnormen de fostrats in i av personliga skäl. Utifrån 
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Connells (2009) teori innebär det att män som går ifrån en hegemonisk manlighet upplever en 

känsla av att förlora makt och privilegier som denna roll ger dem. Informanterna i citaten 

uttrycker till skillnad från männen i Goicolea, Coe & Ohman (2014) studie endast fördelar 

med att gå ifrån den mansroll som de beskriver som destruktiv.   

Detta menar vi skulle kunna innebära att den svenska kontext informanterna befinner sig i 

premierar och tillåter en annan sorts maskulinitet än den som informanterna i Goicolea, Coe 

& Ohman (2014) studie kallar för macho, och att det då skapas en ny hegemonisk 

maskulinitet utifrån denna kontext. Det går därför att tolka detta som att det i Sverige i större 

utsträckning är socialt accepterat att vara en feministisk man som arbetar för ett jämställt 

samhälle och att det leder till fördelar för männen själva vilket gör att deras engagemang blir 

möjligt då det inte möter lika mycket motstånd som i vissa andra kontexter.  

 

5.1.3. Sammanhang och en tydlig plats i jämställdhetsarbetet 

 

På frågan om varför Martin valde att ta steget att bli aktiv inom en organisation som arbetar 

för jämställdhet, berättar han att han via sitt engagemang fått ett sammanhang som gjort 

honom mindre ensam.  Det blir utifrån Martins resonemang tydligt hur själva sammanhanget 

som organisationen utgör varit en bidragande faktor till hans vilja att medverka och bidra 

med sitt engagemang, vilket även ger honom en känsla av att vara bra.  

 

Eller om jag kollar vad det har gett mig så är det sammanhang, jag har känt mig lite ensam och så 

och då blir det här en form av att hitta en gemenskap som jag känner mig bra i.  

 

Kalle berättar också att sammanhanget varit viktigt när han valt att engagera sig, men pratar 

om sammanhanget utifrån en önskan att möta likasinnade personer med samma intressen. 

 

Det handlade främst om ett intresse att hitta likasinnade, det är alltid mer intressant att få prata om 

saker när man hittar andra människor som är intresserade av det.   

 

Kalle fortsätter sitt resonemang och berättar att det i det nya sammanhanget skett en 

normförändring, något han upplever sig ha saknat i andra manliga sammanhang i livet. Han 

beskriver det som att hans osäkerhet som tidigare setts som en svaghet i det nya 

sammanhanget i organisationen ses som en styrka och uppmuntras.  

 

Det var det där som jag annars saknat i manligt kodade rum tidigare med mina vänner, att få visa 

den där osäkerheten som inte betydde att du var lägre i någon hierarki utan att en nästan vände 
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normen där och det var den som vågade öppna upp som fick mycket beröm, det var väldigt häftigt. 

 

Insikterna som Kalle och Martin uttrycker; att engagemanget lett till ett positivt sammanhang 

för dem går utifrån Connells (2009) teori om den hegemoniska manligheten att tolka som att 

den kontext de befinner sig i premierar en feministisk man. Informanterna befinner sig alltså i 

en kontext där den rådande manlighetsnormen innebär att de som män uppmuntras att 

engagera sig för jämställdhet och bryta mot maskulinitetsnormer och de blir då bekräftade i 

sitt engagemang. Vi har tolkat det som att informanterna upplever en ny typ av manlighet och 

maskulinitet i organisationerna som de upplever som positiv.  

Utifrån Butlers (2005) teori om att identitetsskapande hänger ihop med flera parametrar, som 

kön, klass och etnicitet, öppnar männens vilja av att tillhöra en ny sorts manlighet också upp 

för en könad klassanalys. Med ett sådant synsätt finns möjlighet att tolka männens 

engagemang som att de också tar avstånd från en viss sorts klassrelaterad maskulinitet och 

därmed producerar en sorts intellektuell medelklassidentitet.  

 

Kalle fortsätter senare sitt resonemang och beskriver även hur han länge sett sig som feminist 

men hur han tidigare hållit ett avstånd för att lämna företräde åt kvinnors perspektiv i de 

feministiska sammanhangen.  

 

Jag såg mig länge som en feminist men ville inte ta någons plats och kände att jag måste backa, 

vilket jag fortfarande gör väldigt mycket men jag ser idag ett utrymme och ett behov efter väldigt 

mycket som kommit efter #metoo då det börjat pratas mycket mer om killars beteende och jag 

känner att jag kan vara med och påverka där mer. Jag menar att kvinnor eller icke män inte ska 

behöva dra den kampen själv och behöva uppfostra killar att prata om känslor och så… Så där 

känner jag mig tryggare på något sätt i att ta plats och försöka utmana manlighetsnormen. 

 

Kalle upplever att ett nytt utrymme skapats för att förändra den destruktiva mansrollen i 

kölvattnet efter #metoo, där känner han sig tryggare i att ta plats som man genom att försöka 

påverka andra män. Han ser det som männens ansvar att utmana den destruktiva 

manlighetsnormen utan att ta över och förstöra ett gynocentriskt perspektiv i kvinnorörelsen.   

Peter tar likt Kalle upp att han känner ett ansvar gentemot den feministiska rörelsen att 

engagera sig i frågor som rör män och jämställdhet då han upplever många feminister som 

“trötta” på att behöva utbilda män i jämställdhetsfrågor. 
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...för många feminister, fan, dom är ju trötta... dom får alltid det där “ -ja men du får inte vara så 

arg”, jo men “-vi blir liksom dödade, våldtagna och attackerade, det är klart vi är trötta och arga, vi 

kan inte gå runt och vara snälla för mansbäbisar” liksom. 

 

Peter och Kalle menar båda att män måste ta ett större ansvar i arbetet kring att förändra en 

destruktiv mansroll och de ser det som sin skyldighet som man i samhället. 

Anders uttrycker samma tanke och tillför även ett resonemang kring hur män måste engagera 

sig på grund av att andra män har lättare att ta till sig kritik om det kommer från en man, 

enligt honom kan kritik från kvinnor uppfattas som hotande.  

 

Jag tror det alltid är lättare att relatera till någon som du ser som mer som dig själv helt enkelt. Och 

i just frågor om maskulinitet och könsnormer och roller då blir det gemensamma väldigt lätt att se. 

Det kanske upplevs som mer hotande när kvinnor pratar om det [syftar på mansrollen] eller kanske 

upplevs mer främmande. 

 

Utifrån Kalle, Anders och Peters resonemang kan vi på så sätt utläsa en känsla av att känna 

ansvar för att engagera sig i att förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Vi tolkar utifrån 

deras citat att det främst är de delarna i maskulinitetsnormen som kopplas till våldsutövande 

och sexism informanterna syftar på. Detta antivålds perspektiv som informanterna uttrycker 

har utifrån tidigare forskning visat sig vara vanligt ur ett globalt perspektiv för män som 

engagerar sig i jämställdhetsfrågor (Goicolea, Coe & Ohman, 2014; Nardini, 2016). Att 

fokuset för många män som engagerar sig i jämställdhetsfrågor hamnar på att minska våldet 

främst mot kvinnor framför att till exempel motverka löneskillnader eller andra aspekter av 

ett ojämnställt samhälle blir utifrån Butlers (2005) teori om den heterosexuella matrisen 

intressant. Vi tolkar det utifrån Butlers (2005) teori som att män har lättare att anta ett 

antivåldsperspektiv och då se sin plats i arbetet för ett jämställt samhälle. Detta eftersom de 

befinner sig i ett heteronormativt samhälle där den dikotomiska synen på kön råder och blir 

då bekräftade när de reproducerar en föreställning av att som man tillhöra det starkare könet 

som ska skydda kvinnor (ibid). Det går också utifrån att informanterna antar ett antivålds och 

antisexistiskt fokus för att beskydda kvinnor tolka det som att de då uppfattas som 

heterosexuella vilket leder till privilegier i det heteronormativa samhället (Butler, 2005).  
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5.2. Reaktioner på männens engagemang 

 

När informanterna fick frågan om vilka reaktioner de mött av omgivning när de berättat om, 

eller på andra sätt synliggjort sitt engagemang blev det tydligt hur de beroende på vilken 

kontext de befinner sig i mött både positiva och negativa reaktioner. Vi har utifrån detta valt 

att redovisa resultaten först utifrån de positiva reaktionerna sedan de negativa och avslutar 

varje avsnitt med en analys. 

 

5.2.1. Positiva reaktioner 

 

Erik beskriver positiva reaktioner på hans engagemang då han upplever människor som glada 

att han engagerar sig och anser själv att det inte går att argumentera emot en vilja att engagera 

män i rörelsen.   

 

Jag tror det är överväldigande väldigt positivt, folk är glada, framförallt för engagemanget...//...Att 

vi engagerar män i samtal och rörelsen... Det går liksom inte argumentera emot riktigt. 

 

Erik för ett resonemang kring hur han anser att det inte går att argumentera emot mäns 

engagemang i dessa frågor. I Leek (2019) studie bekräftas tanken om att mäns engagemang i 

jämställdhetsfrågor är välkommet och behövligt av informanterna, dock framhåller studien 

vikten av att mäns engagemang inte sker i konkurrens med kvinnorörelsen, att det har en 

tydlig grund i att vilja motverka patriarkala strukturer och inte endast fokuseras till 

maskulinitetsnormers konsekvenser för enskilda män. Även Wailing (2019) ställer sig 

frågande till om mäns engagemang går i linje med ett övergripande mål av jämställdhet eller 

om det mer handlar om männens egna personliga utveckling. 

Det finns utifrån Eriks resonemang i ljuset av Wailing(2019) och Leek (2019) ‘s studier en 

möjlighet att män som engagerar sig för jämställdhet antingen tillhör en organisation som 

lyckas motverka patriarkala strukturer och inte endast fokuserar på maskulinitetsnormer, eller 

att männen även i sitt engagemang utifrån Connells (2005) teori tillhör en privilegierad grupp 

med makt i samhället som har svårigheter med att se sin egna del i diskriminerande 

strukturer. Vi anser att detta är intressant och viktigt att diskutera men kan utifrån 

informanternas svar inte analysera frågan vidare. 

 

De positiva reaktionerna som Erik berättar om bekräftas av Peter som också tillägger att han 

ofta får beröm av tjejer för att han engagerar sig i jämställdhetsfrågor. 
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Vissa tycker det är svinbra, faktiskt den allmänna reaktionen är bah ” –  Shit, vad bra, det borde 

jag också göra.” Sen tycker tjejer att det är väldigt bra att man gör det - så får man beröm.  

 

Det resonemang vi tidigare fört utifrån Connells (2009) teori om en hegemonisk manlighet 

där vi menat att männen som engagerar sig dels gör de för att de befinner sig i en kontext där 

den feministiska mannen premieras bekräftas i Peters berättelse om hur han får beröm av 

kvinnor för sitt engagemang. Peter befinner sig således utifrån detta resonemang i ett 

sammanhang som förespråkar hans engagemang som man, vilket går att tolka som en 

konsekvens av att han som man alltid innehar en privilegierad position.  

Skulle en kvinna ta samma plats som informanterna gör i ett mansdominerat rum skulle de 

utifrån Connells (2005) teori inte erfara samma positiva reaktioner, eftersom manlighet alltid 

har en privilegierad position i samhället. Vi tolkar männens upplevelser av att bli bemött med 

positiva reaktioner och bekräftelse utifrån detta. 

 

5.2.2. Negativa reaktioner 

 

Martin beskriver att de negativa reaktionerna han mött främst kommer från människor som 

inte förstår varför han som man engagerar sig feministiska frågor. Han berättar att en vanlig 

reaktion från människor är att de inte anser att feministiska frågor kring jämställdhet har med 

män att göra.  

 

Men jag kan också få kommentarer som “-men vadå, du är ju man!” varför står jag och delar ut 

flygblad om feminism liksom, det är ju inte någonting för dig, liksom så. Det är väldigt vanligt.  

 

Att män och kvinnor tillhör två olika läger i jämställdhetsfrågan blir även tydligt i Johans 

resonemang när han uttrycker “jag kan ju anses som... vad kallas det för... typ svikare ibland,” då han 

engagerar sig i jämställdhetsfrågor. Vi tolkar det som att citaten ovanför bekräftar Grönlund 

och Hälleröd (2008) teori om att människor har lätt att leva upp till en dikotomisk uppfattning 

av könen eftersom det annars skapar en konflikt inom dem själva eller i förhållande till andra 

människor. Motståndet som informanterna möter på grund av att de är män som engagerar sig 

för ett jämställt samhälle, vilket anses vara en “kvinnofråga”, visar hur människor upplever 

en konflikt när någon går utanför den dikotomiska uppfattningen av hur en bör vara och agera 

som man eller kvinna. Peter berättar att reaktionerna på hans engagemanget kan vara olika i 
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olika sammanhang. I fotbollssammanhang upplever han en känsla av att inte ”orka” ta upp 

jämställdhetsfrågor för att det finns en risk att bli förlöjligad. Han resonerar kring 

fotbollskulturen och hur den är homofobisk då det inte finns några kända fotbollsspelare som 

är öppet homosexuella och tror att machokulturen som finns kring sporten, och som gör att 

han där har svårt att prata om jämställdhetsfrågor, är svår att bryta då den är global.  

 

Ja men det där med att göra narr, det var någon inom fotbollskretsen som gjorde det och då känner 

jag bara att då orkar jag liksom inte ta upp det [syftar på jämställdhetsfrågor] där...//...Det är den 

kulturen också, det är aldrig en enda bra fotbollsspelare någonsin som har kommit ut som 

homosexuell. Så det finns ju en sådan sjuk kultur runt om. Och den är så global, så jag tror den är 

ganska svår nedbryten, man har ju miljoner män bakom ryggen.  

 

Martin har även han erfarenheter av att befinna sig i ett sammanhang som han upplever som 

“obekvämt” och “jobbigt” utifrån sin vilja att dels bryta normer som en del i ett 

jämställdhetsarbete. Han beskriver en situation där han mött negativa konsekvenser av att 

bryta mot ett mansideal genom att klä sig i kvinnligt kodade kläder. Situationen Martin 

beskriver handlar om när han hade på sig en kjol och hans farfar bemötte honom med ett vad 

han själv kallar för “dömande varför”  

 

Sen så har jag ju definitivt stött på situationer där jag varit mer obekväm...//...till exempel när jag 

skaffade en kjol, och hade på mig, också var min farfar på besök och jag bah - kolla på min kjol! 

och då fick jag den där “- ah men varför har du det?” alltså ett dömande ”varför” och då blir jag 

inte bekväm, alltså då blir det mer jobbigt. 

 

Vi tolkar det som att Martin och Peter pratar om en känsla av att bli förlöjligade när de inte 

lever upp till bilden av hur en man “ska vara” inom machokulturen. En tanke som också 

bekräftas av Goicilea, et al. (2014) forskning där informanterna i studien beskriver hur de ser 

machokulturen som en global kraft som är omöjlig att stoppa eftersom män blir förlöjligade 

på grund av att engagemanget mot en machokultur ses som något feminint. Utifrån Butlers 

(2005) heterosexuella matris blir män som går för mycket utanför manlighetsnormen sedda 

som homosexuella män, femininitet och homosexualitet flyter alltså samman, och hamnar 

utifrån Connells (2005) teori längst ner i makthierarkin och förlorar därmed många av de 

privilegier som det innebär att “tillhöra” en hegemonisk manlighet.   

Vi har analyserat männens upplevelser av att bli obekväma och som Peters exempel ta 

avstånd från sitt engagemang som att det i dessa sammanhang alltså råder en machokultur 

som utifrån Connells (2005) teori, i sammanhangen som informanterna beskriver, då står över 
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en feministisk manlighet. Johan kommer, när vi frågar om han upplevt några negativa 

konsekvenser av sitt engagemang, in på kritikerna som han menar ofta ger negativa 

kommentarer kring engagemanget. Han beskriver dom som “vita kränkta män” som inte 

lyssnar på andra och pratar om och även anser att deras egna personliga åsikter är universella 

sanningar.  

 

Nä, det där är så den där typiska vita kränkta mannen, han lyssnar inte på någon. Han vet redan 

allt. Och allt han säger hör ju jag att det där är ju bara som du tycker, men han säger det på ett 

sådant sätt så det låter som fakta för alla som inte vet. Det tror jag blir som lite farligt för han tror 

också på det han säger… 

 

Gemensamt för informanternas svar är att de, trots övervägande positiva reaktioner på sitt 

engagemang, när de upplever negativa reaktioner så kommer de från andra män i 

sammanhang när de på olika sätt försöker bryta mot en machokultur eller föra jämställdhet på 

tal i en sådan kontext. Utifrån Connells (2005) teori om hegemonisk manlighet blir det här 

intressant ur perspektivet om hur den hegemoniska manligheten upprätthålls. Vi har tidigare 

analyserat utifrån informanternas anledningar till sitt engagemang, att strävat efter att tillhöra 

en hegemonisk manligheten som i vissa kontexter förespråkar ett engagemang i jämställdhet. 

Här blir det istället tydligt att informanterna i ett större perspektiv där en machokultur råder i 

och med sitt engagemang bryter mot en hegemonisk manlighet och därmed rör sig nedåt i 

makthierarkin. Vi tolkar det utifrån Connells (2005) resonemang som att männen i studien då 

anpassar sig efter kontexten de befinner sig och i tonar ner sitt jämställdhetsengagemang när 

de upplever att dom inte tillhör den hegemoniska manligheten. 

5.3. Förändring.  

 

Vi frågade informanterna om vad de önskar att uppnå med sitt engagemang, vilken 

förändring de vill nå. Informanternas svar går att koppla till deras anledningar till att 

engagera sig i stor utsträckning, och framförallt tema två (personlig utveckling och vilja att 

bryta maskulinitetsnormer) som handlar om att förändra maskulinitetsnormer och minska 

våld genom att få män att prata om och lära sig om sina känslor. Erik beskriver tex hur det 

framförallt är “det här att killar börjar prata om sådant som dom kanske inte pratar med varandra om... 

känslor och så” som han vill uppnå med sitt engagemang.  

Gemensamt i informanternas svar finns även en önskan om att nå ut till, förändra och utbilda 
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andra män för att kunna nå en större förändring.  

De negativa reaktionerna som gjort att Peter undvikit och tonat ner sitt engagemang i bland 

annat fotbollssammanhang är något som Erik ger ett annat perspektiv på. 

När vi ber Erik beskriva vad han vill uppnå med sitt engagemang kommer han in på en 

modell som kallas för våldspyramiden. Längst upp i pyramiden återfinns mord och våldtäkter 

som lutar sig på olika nivåer av våldshandlingar, längst ned i pyramiden där den är bredast 

finns tolerans för tex våldtäktsskämt eller en våldsam jargong som alltså möjliggör det grövre 

våldet. Den kategorin som utgör basen av pyramiden brukar benämnas som 

åskådarperspektivet vilket Erik kommer in på när han berättar om sin insikt om att så länge 

han inte gör något och alltså antar ett åskådarperspektiv så är han en del av kulturen som 

möjliggör våld, vilket han inte vill vara. 

 

Ja precis, och det har varit en insikt att så länge jag inte gör någonting... Bara står där och skrattar 

med är jag också en del av pyramiden, det vill jag ju inte vara liksom. Då gäller det att verkligen 

förstå... Att gör jag ingenting så är jag en del av allting som upprätthåller allt. 

 

Erik går till skillnad från Peter emot tanken att rädslan för att bli förlöjligad på grund av sitt 

engagemang skulle begränsa det och vill uppnå förändring genom att inte bidra till en kultur 

som tolererar och föder våld i samhället. Även Johan beskriver hur han vill motverka våld i 

samhället genom sitt engagemang och bekräftar Eriks resonemang kring våldspyramiden då 

han menar att porr på samma sätt som våld blir normaliserat ifall ingen problematiserar det.  

 

Killar som kollar mycket på porr, det är samma sak som våldet. Det börjar med en Ellos katalog 

och slutar med strypsex eller värre... Det blir också normaliserat. 

 

Det gemensamma för Erik och Johan är hur de ser det som sin uppgift att inte bidra till att 

reproducera strukturer utan att istället problematisera och motverka dem.  

Anders beskriver när vi frågar honom om vad han vill uppnå med sitt engagemang hur han 

anser att män till skillnad från kvinnor inte lika tydligt kan se vad dom har att tjäna på ett 

jämställt samhälle. Han menar att männen redan sitter på den högsta positionen av makt och 

därför inte kan kämpa på samma sätt som kvinnor gjort för att få tillgång till frihet som att tex 

få arbeta, köra bil eller utbilda sig. Anders fortsätter sitt resonemang med att män inte ser 

fördelar med ett jämställt samhälle utifrån aspekter som att de tex får möjlighet att skapa 

bättre relationer till sina barn, eller dela lika på hemarbetet då han menar att det inte anses 

vara lika “sexigt” eller “roligt” som när kvinnor kämpar för att få tillgång till möjligheter som 

historiskt sett endast varit tillgängliga för män. Anders önskar utifrån detta att han i sitt 
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engagemang ska lyckas sälja in fördelarna med ett jämställt samhälle för män bättre så de kan 

se fördelarna som han menar leder till lika mycket frihet för män som den frihet kvinnor får 

när de utökar sin maktposition.    

  

Om man jämför med kvinnorörelsen... att det kanske inte är lika tydligt vad man har att vinna. En 

känsla av att man redan har en maktposition... //...Det är väl ganska tydligt att man kan vinna 

friheten genom att få jobba eller få köra bil eller utbilda sig och så... För kvinnor finns det alltså en 

tydlig makt som de kan ta en del av för sig själva...//... Och jag tror inte att män ser samma frihet i 

att kunna skapa nära relationer till andra, till sina barn, eller att dela lika på hemarbetet och vård av 

barn. Alltså det är inte lika sexigt, eller roligt på något vis (skratt). Men jag tror också att det är en 

fråga om hur man säljer det, och det tycker jag att vi kan vara bättre på, att visa vad män kan 

vinna. För det är också lika mycket frihet, men jag tror inte att män ser det så.  

Jag vill att män ska kunna vara annorlunda, alltså att män ska kunna vara friare. För jag tror inte 

alls att vi är det, vi är långt från det.  

 

Även Martin beskriver vikten av att upplysa män om vad de kan vinna på ett mer jämställt 

samhälle eftersom han anser att de flesta män inte kommer att agera endast utifrån andras 

upplevelser. Martin berättar hur han pekar på problem som tex självmordsstatistik där män är 

överrepresenterade för att nå de män som annars inte kan se varför samhället behöver bli mer 

jämställt.  

 

Utan då blir det mer så peka på problem som rör män också, dom människorna köper inte det här 

med att man skulle kunna se en orättvisa och agera om det inte rör en själv. Det gör ju att jag får 

peka på det som rör män också. Så då får man väl göra lite sådana nedslag, ah men typ 

självmordsstatistik eller typ den KP [kamratposten] undersökningen om vem barn vänder sig till 

när dom är ledsna, så här “ingen” är före “pappa” och liksom den typen av saker.  

 

Connell (2005) beskriver hur mansrörelser som handlat om att göra män medvetna om de 

genussystem de tillhör och problematisera maskuliniteten lett till en marginalisering och 

disintegrering inom jämställdhetsrörelsen. Detta eftersom mansrörelser till skillnad från 

förtryckta grupper inte kan mobilisera sig kring ett solidariskt mål av frigörelse eftersom de 

tillhör den grupp som i det patriarkala samhället har mest makt. 

Alltså blir männens första steg i engagemanget att få syn på de genussystem de tillhör vilket 

enligt Connell (2005) kan leda till att männen istället för att mobilisera sig kring målet av 

frigörelse likt förtryckta grupper, får svårt att se sin plats utifrån insikten att de tillhör den 

grupp som förtrycker. I Anders och Martins svar tolkar vi det som att de försöker presentera 
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jämställdhetsfrågan som antingen hur män kan vinna på ett mer jämställt samhälle eller hur 

de förlorar på hur samhället inte är jämställt. Martins resonemang kan tolkas som att 

förändringen blir lättare att uppnå om jämställdhetsfrågan presenteras så att män ses som 

förlorare eller en “förtryckt” grupp och att män då kan enas i ett gemensamt mål trots att de i 

verklig mening i stort tillhör den förtryckande gruppen. Ur detta resonemanget får gruppen 

män likt förtryckta grupper i samhället ett underdogperspektiv som underlättar 

mobiliseringsprocessen. Connell (2005) menar att mäns roll i ett jämlikhetsarbete handlar om 

att problematisera och skapa oenighet i gruppen män för att slutligen ge ifrån sig en del av 

den makt som tillhörigheten i ett manligt genussystem innebär. 

Vår tolkning utifrån Connell (2005) är att det finns en risk att utan en korrekt maktanalys 

utifrån könsmaktsordningen kan detta underdog perspektivet bidra till att fortsatt cementera 

patriarkala strukturer där maktutjämningen uteblir.  

 

6. Diskussion och Slutsatser  

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vi börjar med att presentera studiens syfte för att sedan sammanfatta 

resultaten utifrån frågeställningarna och avslutar med en diskussion.  

Syftet med den här studien har varit att undersöka vad som motiverar vissa män att engagera 

sig i ideella organisationer som arbetar för jämställdhet, vilka reaktioner de mött och vad de 

önskar att uppnå med sitt engagemang. Vi anser att syftet med studien har uppfyllts då vi fått 

insikt i informanternas erfarenheter, upplevelser och motiv och utifrån dessa kunnat analysera 

och reflektera och därmed besvarat studiens frågeställningar.  

 

Den första frågeställningen studien ämnar till att besvara är vad som gör att vissa män 

engagerar sig i organisationer som arbetar för jämställdhet. Resultatet visar att det första 

steget till informanternas engagemang har handlat om att de fått nya insikter i hur 

könsnormer påverkar män och kvinnor olika och hur detta leder till att samhället inte är 

jämställt. Insikten har informanterna främst fått via kvinnor i sin omgivning utifrån en 

empatisk förståelse av deras situation eller upplevelser, förmedlad kunskap eller kritik utifrån 

informanternas egen oförmåga att “se” ojämställdheten i kärleksrelationer. Det har även 

framgått att en av informanternas personliga upplevelser av förtryck utifrån hans etnicitet 

gjort det lättare för honom att se och förstå diskriminerande strukturer utifrån kön. En andra 
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faktor som motiverat informanternas engagemang är att de upplevt att deras medverkan har 

efterfrågats och de därmed sett en plats och ett sammanhang för män i jämställdhetsrörelsen, 

detta nämns i huvudsak i samband med #metoo- kampanjen och det blir i och med det tydligt 

hur informanterna fokuserar på ett antivålds perspektiv i sitt engagemang vilket bekräftas av 

tidigare forskning (Goicilea, et al., 2014). Den tredje faktorn till engagemang är att 

informanterna utifrån insikter i hur maskulinitetsnormer har begränsat dem och andra män 

önskar vara delaktiga i omformandet och brytandet av dessa normer i samhället. De två sista 

faktorerna bidrar till att männen ser personliga fördelar med att engagera sig i 

jämställdhetsfrågor då de också känner sig bekräftade av sin omgivning utifrån dessa 

faktorer. 

Det går alltså utifrån vår studie att tolka det som att förutsättningarna för att informanterna 

ska engagerar sig är att de, fått insikt i hur diskriminerande strukturer påverkar dem själva 

och deras omgivning, sett och upplevt personliga fördelar med engagemanget samt upplever 

ett positivt sammanhang och efterfrågan av deras medverkan.   

 

Den andra frågeställningen studien avser att besvara är vilka reaktioner informanterna möter i 

sitt engagemang. Resultatet visar att informanterna främst upplever att de möter positiva 

reaktioner på sitt engagemang där de blir uppmuntrade och får beröm. När informanterna 

möter negativa reaktioner blir det synligt hur dessa främst förmedlas av andra män när 

informanterna befinner sig i en kontext där en machokultur råder. De negativa reaktionerna 

handlar främst om hur dessa andra män inte kan förstå varför informanterna som män 

engagerar sig. Detta bekräftar tidigare forskning av Crown, (2011) där han belyser mäns 

oförmåga att se sin plats i jämställdhetsarbetet som en stor faktor till att män inte engagerar 

sig. Det som tidigare nämnts som anledning till varför informanterna engagerar sig, alltså att 

de fått nya insikter och upplever att deras medverkan efterfrågas, gör tillsammans med 

Crowns analys och kritiken informanterna mött det möjligt att anta att kunskap och insikt i 

könsmaktsordningen är ett nödvändigt steg män måste ta för att engagemanget ska bli 

möjligt.  

 

Den tredje frågeställningen vi avser att besvara är vad informanterna vill uppnå med sitt 

engagemang. Denna frågeställning besvaras till stor del av informanternas anledningar till att 

de engagerar sig, de uttrycker främst en vilja till att uppnå en förändring av 

maskulinitetsnormer som ett steg för att uppnå ett mer jämställt samhälle. Informanterna ser 

problemet med rådande maskulinitetsnormer både ur ett individuellt och strukturellt 
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perspektiv men antar främst ett individuellt perspektiv i deras engagemang där en “ny 

mansroll” som inte premierar våld är central. Att mäns jämställdhets engagemang lätt 

fokuseras till att endast förändra maskulinitetsnormer och därigenom kan tappa det 

strukturella maktperspektivet bekräftas av Leek (2019) och Wailing (2019). De menar att 

detta fokus i mäns engagemang kan hamna i konkurrens med kvinnorörelsen istället för att 

solidariskt engagera sig för det i många fall gemensamma målet; ett jämställt samhälle (ibid).  

 

Utifrån resultatet i vår studie samt tidigare forskning blir det synligt hur mäns 

jämställdhetsengagemang ofta utgår från en vilja att skapa en ny typ av manlighet. Även nya 

sociala rörelser i samhället uppmuntrar män att bryta maskulinitetsnormer främst med fokus 

på att inte reproducera ett sexistisk och våldsbejakande beteende. Att fokus hamnar på en 

slags “manlig frigörelse” från de aspekter i maskulinitetsnormer som främjar våld är varken 

konstigt utifrån hur samhället ser ut eller dåligt på något sätt. Vi menar dock att utan det 

strukturella perspektivet på hur könsmaktsordningen påverkar oss alla och hur den 

upprätthålls kan detta fokus riskera att befästa diskriminerande strukturer.  

Andra aspekter av jämställdhetsarbetet där män uppmanas att ge ifrån sig makt eller 

privilegier, exempelvis utjämning av löneskillnader, ta mer ansvar för hemarbete och 

barnomsorg eller att i solidaritet lyfta och engagera sig i “kvinnofrågor”, riskerar att bli 

nedprioriterade. 

6.1. Metoddiskussion och förslag på framtida forskning 

Valet av kvalitativa datainsamling och -analys metoder anser vi har passat studies syfte väl 

och vi anser att vi med hjälp av dessa har lyckats besvara studiens frågeställningar.  

Den tematiska analysmetoden har gett oss frihet att vara kreativa och utvecklande i vår analys 

inom givna ramar Studiens sex informanter tycker vi har bidragit med tillräckligt empiriskt 

material för att vi ska ha kunnat besvara frågeställningarna och dra vissa slutsatser, med fler 

informanter och mera tid hade vi kunnat fördjupa och utveckla studien i relation till syftet.  

Som vi tidigare nämnt i metodavsnittet valde vi efter diskussion att utföra fyra av intervjuerna 

ensamma på grund av att vi upplevde ett ojämlikt maktförhållande i förhållande till 

informanterna. När vi var två som medverkade hade vi större möjlighet att utifrån 

intervjuguiden följa upp med relevanta frågor som fördjupade informanternas svar eftersom 

vi var två personer som reflekterade under intervjuvens gång. Vi upplevde dock, trots att det 

blev ett något utförligare material vid de intervjuer där vi båda medverkade, att informanterna 
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i och med att de kände sig mer bekväma när vi var ensamma vågade öppna upp sig och 

materialet därmed blev likvärdigt som när vi var två och situationen mer bekväm för 

informanten. Vi upplever inte att dessa beslut kring intervjusituationen har påverkat resultatet 

i studien i någon nämnvärd riktning. Valet av semistrukturerade intervjuer resulterade i 

mycket transkriberat material att utgå ifrån. Begränsningar vi upplevt med intervjumetoden är 

att det har varit tidskrävande utifrån den tematiska analysmetoden, vi fick spendera mycket 

tid på att välja bort information som vi fann intressant men som inte besvarade våra 

frågeställningar.  

Utifrån tidigare forsknings kritik gällande mäns individuella fokus på maskulinitetsnormer 

och utifrån att detta är fokuset inom många nya sociala rörelser anser vi att framtida 

forskning bör analysera vilka långsiktiga effekter mäns engagemang har i arbetet för ett mer 

jämställt samhälle. Vi anser även att det vore intressant att analysera männens motiv till att 

engagera sig ur ett intersektionellt perspektiv för att även synliggöra aspekter som klass och 

etnicitet och vilken påverkan det kan ha.  
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8. Bilaga 

Studie om mäns engagemang i organisationer som arbetar för jämställdhet 

Hej! 

 

Vi heter Maya Westlund och Angelica Liljefelt Forseth och går termin 6 på socionomprogrammet på 

mittuniversitetet i Östersund där vi just nu arbetar med vår kandidatuppsats.  

Vi är intresserade av jämställdhetsfrågor och kommer i vår uppsats att undersöka mäns engagemang 

i ideella organisationer som arbetar för jämställdhet.  

Vi önskar att undersöka detta genom att intervjua män som engagerar sig i ideella organisationer 

som arbetar för ett mer jämställt samhälle.  

Vi söker män som skulle vilja medverka och ställa upp på en intervju.  

Intervjuerna kommer att ha fokus på ditt engagemang och varför du valt att engagera dig och vi 

uppskattar att varje intervju kommer att ta ca 1 timme.  

Du kommer att avidentifieras i studien och ditt namn och andra personuppgifter kommer inte att 

kunna härledas till dig.  

Det material vi inhämtar under intervjutillfället kommer inte att hanteras av någon obehörig och 

materialet kommer efter studiens färdigställande att förstöras. 

Studien kommer att publiceras i DIVA (digitala vetenskapliga arkivet) när den är färdigställd och 

kommer då att vara tillgänglig att läsa för allmänheten.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst under arbetet avbryta eller avstå ditt 

medverkande utan vidare motivering. 

Ditt medverkade skulle vara betydelsefullt för oss och vi är tacksamma om du vill delta! Kontakta oss 

gärna om du har frågor.  

Med vänlig hälsning, Maya och Angelica.  

 

Maya Westlund 

Mail: mawe1111@student.miun.se 

 

Angelica Liljefelt Forseth  

Mail: anfo1600@student.miun.se 

 

Handledare: Marcus Lauri 

Mail: marcus.lauri@miun.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maya.westlund@gmail.com
mailto:marcus.lauri@miun.se


43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


