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Okej, inledningsvis det ni alla vet:

• Använd inte härskartekniker

• Sätt inte upp dig på talarlistan så många gånger

• Förbered dina inlägg innan du går upp i talarstolen

• Tänk på hur du pläderar – vem pratar du om, och på vilket sätt?



Vet vi någonting om män och jämställdhet?

• 1983: Om svenska män (Ds A 1983:2)
• 1980-tal: Den statliga arbetsgruppen om mansrollen publicerade en 

rad rapporter om mansrollen
• 1993-1995 Mäns relation till jämställdhet utreds i regeringens 

pappagrupp
• 1998-2002 Mäns relation till jämställdhet utreds i projektet Män och 

Jämställdhet
…nu senast:
• Februari 2014: Män och jämställdhet (SOU 2014:6)



Vänsterpartiet är inte en isolerad ö – vad händer i samhället?

En förändrad mansroll:
•Män har idag en annan uppfattning än tidigare om vad det exempelvis innebär att 
vara förälder, ta ansvar för omsorg och relationer
•Sexism och homofobi ifrågasätts i den offentliga debatten
•Ökad medvetenhet hos män om vikten att ha fördjupade vänskapsrelationer, 
kunna hantera känslor och ta hand om sin hälsa

Men:
•Starka antifeministiska strömningar
•Sexuella övergrepp och våld
•Och kvinnor har fortfarande lägre löner, tar större ansvar för hem- och 
omsorgsarbete och arbetsmarknaden är fortfarande segregerad



Mäns motstånd mot feministiskt arbete
• Indirekt motstånd: 

Förväntar sig inte att något ska göras och efterfrågar inga resultat. 
Kan kombineras med skenhandlingar.
• Direkt motstånd: 

Argumentera mot åtgärder
Tömma eller urholka åtgärderna på deras innehåll 
Personangrepp på den som framför problemen eller driver frågorna.
• Passiv tystnad: 

Den vanligaste formen av motstånd
• Tillmötesgående motstånd: 

Säger sig vara positiv men i praktiken är passiv. 





Homosocialitet
Begrepp som används för att beskriva sådant som: 
•Hur män söker bekräftelse från andra män på bekostnad av att kvinnor utesluts.
•Mäns ekonomiska och känslomässiga investering i manliga gemenskaper, som 
manliga klubbar och nätverk.
•Mäns kollektiva agerande när det gäller våld – allt från bråk på stan till 
”initiationsriter” där manlig gemenskap svetsas samman genom våldsutövning



Ta ett steg tillbaka, och sen då?

• Vidga dina vyer

• Skapa heterosociala grupper 

• Ställ normkritiska frågor
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