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Dagens mansroll är ett återkommande tema i samhällsdebatten. Det
handlar om allt från Metoo och våld till frågor om föräldraskap,
pojkars situation i skolan, livsstil och normkritik. Åsikterna är många,
debatten är laddad och ämnet är ständigt aktuellt.
   Idén om ”den nye mannen” har länge varit föremål för diskussioner
och även för jämställdhetspolitiska satsningar. Behovet av frigörelse
inte bara för kvinnor utan även för män blev en fråga redan under
1960- och 70-talet. År 1983 inrättade regeringen en särskild arbets-
grupp med uppgift att främja utvecklingen av en ny mansroll. De
svenska männen behövde öka sina kunskaper om könsroller och
engageras för jämställdhet. För att lyckas med detta skulle jämställdhet
belysas ur mäns perspektiv. En rad nya arbetsgrupper och utredningar
har därefter tillsatts från 1990-talet fram över 2010-talet och följts upp
med politiska insatser.
   I Den nye mannen analyseras utvecklingen av denna statliga
maskulinitetspolitik och de idéer som har präglat diskussionen om
förändrade mansnormer fram till idag.
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Abstract
The New Man. National Masculinity Policy in Sweden 1980–2020

The purpose of the dissertation is to analyze the institutionalization of national masculinity policy in Sweden, focusing
on idea and policy development regarding the issue of men and gender equality from the 1980s until the 2020s. Swedish
national masculinity policy can be characterized as a delimitable area within gender equality policy that is specifically
focused on promoting the development of gender equal men. The dissertation shows Sweden as pioneering in regard to this
institutional invention promoting “the new man” and as active in disseminating these ambitions internationally. The main
material consists of reports from Swedish governmental working groups and inquiries on men and gender equality during
the period, as well as the gender equality policy bills and written communications submitted by the Swedish government
to parliament.

A methodological approach for an ideational policy analysis in historical perspective is outlined to study the
institutionalization process of this policy area over time. The dissertation analyzes the discursive framework that the issue
of men and gender equality has been embedded in, how the issue has been addressed at the political level, how it has been
problematized in the working groups and inquiries, and finally formally institutionalized by the government. Based on
Carol Bacchi’s method for policy analysis, the dissertation shows how policy problems regarding men and gender equality
have been constructed and represented in different ways during the institutionalization process and what the discursive
effects of different policy representations have been.

In comparison to previous research on masculinity politics in various men’s groups or social movements, the
dissertation shows the need to analyze “national masculinity policy” in relation to institutional factors and frameworks.
The development of national masculinity policy is discussed in relation to theories of institutional change. The dissertation
shows how ideas about men and gender equality that have been developed in research, social movements, and public debate
have influenced politics, confirming the assumptions in feminist institutional research that emphasize the importance of
ideas for institutional change. This development is described in terms of idea-based incremental institutional change. The
dissertation also points to the importance of actors in problem representation processes, using the concept of interpretive
repertoire to highlight how the actors who participated in the governmental inquiries on men and gender equality balanced
the different perspectives found in their contexts (ideas in public debate, research, and policy).

In other words, the dissertation studies the path from idea to formal institution when it comes to the question of the
new man in Sweden.
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Introduktion 

Frågor om män och jämställdhet diskuteras flitigt i dagens samhälle både i 

Sverige och internationellt. Den världsomspännande Metoo-debatten har rik-

tat ljus mot trakasserier och övergrepp och krävt att förlegade uttryck för man-

lighet upphör. Mäns ansvar för jämställdhet – frågor om pappaledighet, mäns 

våld mot kvinnor eller maskulinitetsnormer på arbetsplatser, inom idrotten el-

ler i kulturvärlden – behandlas både i politik och media. Det finns också en 

diskussion om pojkars skolresultat och en oro bland vissa att män kommer att 

halka efter i utbildningssystemet. Bland ungdomar, som tillhör den så kallade 

generation Z, debatteras ”toxic masculinity” i kommentarsfält på appen 

TikTok, och för den äldre generationen går det att lyssna på en podcast där 

Barack Obama och Bruce Springsteen talar om maskulinitetsnormer och re-

lationen till sina pappor.1  

Talet om att det behövs jämställda män och nya, icke-patriarkala uttryck 

för maskulinitet står i kontrast till en intensifierad konservativ eller auktoritär 

rörelse i tiden. Vissa skulle tala om en pågående backlash, där machoattityder 

och antifeministiska hållningar hyllas. Det gäller för såväl Donald Trumps an-

hängare i USA som i Jair Bolsonaros Brasilien, liksom bland reaktionära och 

främlingsfientliga partier i Europa. Maskulinitetsnormer är på så sätt samtida 

stridsfrågor i ett laddat debattklimat om frågor om jämställdhet, genus och 

feminism.  

I Sverige publiceras regelbundet böcker som hanterar ämnet. Ett aktuellt 

exempel är skådespelaren Bianca Kronlöfs Brev till mannen (2021) som utgör 

en uppmaning till män, efter Metoo, att på allvar engagera sig för feminism 

och som även diskuterar hur män själva kan falla offer för patriarkala normer.2 

Ett ytterligare exempel är psykiatrikern Stefan Krakowskis bok Incel: Om 

ofrivilligt celibat och en mansroll i kris (2021) som behandlar frågorna ur ett 

annat perspektiv. Där analyseras det så kallade incelfenomenet; män som uti-

från en upplevelse av att ratas av kvinnor utvecklar ett kvinnohat som i vissa 

 
1 Renegades: Born in the USA, episode 6, ”Wrestling with Ghosts: American Men”, Higher 

ground, Podcast (2021-03-22). 
2 Kronlöf (2021). 



4 

fall har lett till uppmärksammade våldsdåd.3 Det finns en utbredd antifemin-

istisk diskussion bland många män på sociala plattformar men även många 

män som sympatiserar med feministiska ställningstaganden.4  

Män och jämställdhet är inte bara ett debattområde utan även ett urskiljbart 

policyområde. Inom forskning och politik lyfts jämställdhet ofta fram som en 

lösning på samhällsproblem, rent av ett villkor för hållbar utveckling, och då 

poängteras att män behöver stödja kvinnors rättigheter, dela på ansvaret för 

obetalt hem- och omsorgsarbete och motverka våld. Exempelvis har EU, FN 

och Världsbanken publicerat rapporter på temat mäns roll i jämställdhetsar-

betet.5 Jämställda maskulinitetsnormer kopplas samman med en rad positiva 

faktorer, dels att det gynnar kvinnors möjligheter i arbetslivet vilket ger ökad 

tillväxt, dels att det gynnar män själva, till exempel genom förbättrad hälsa. 

Nya normer kring maskulinitet ses också som ett sätt att underlätta för män på 

en förändrad arbetsmarknad – där traditionella mansyrken tappar mark och 

kraven på utbildning ökar. Trots dessa argument drivs jämställdhetsarbetet 

alltjämt oftast av kvinnor och därför ställs återkommande frågan om hur män 

kan bli mer engagerade. I Sverige och många andra länder finns politiska pro-

jekt och civilsamhällesorganisationer som arbetar med att öka mäns ansvars-

tagande och visa att män själva kan ha ett egenintresse i att ersätta traditionella 

normer med nya jämställda ideal.  

Diskussionen om jämställda män är långt ifrån ny. Alltsedan 1960-talet, 

startpunkten för den moderna jämställdhetsdebatten i Sverige, har frågan om 

en ny man debatterats på liknande sätt som idag. Den här avhandlingen är en 

idéhistorisk studie av mansfrågans politiska samtidshistoria i Sverige. Mer 

specifikt analyserar avhandlingen hur Sverige under lång tid har arbetat för att 

lyfta upp frågor om jämställda män på den politiska dagordningen och utveck-

lat särskilda jämställdhetspolitiska satsningar som har syftat till att främja 

framväxten av en jämställd man. Sverige hade redan 1974 genomfört en ban-

brytande och världsunik familjepolitisk innovation – möjligheten till betald 

föräldraledighet för män – något som fick stor uppmärksamhet och som har 

 
3 Krakowski (2021). Författaren diskuterar incelfenomentet i relation till tankar om att män 

riskerar att hamna på efterkälken till följd av kvinnors avancemang inom utbildning och sam-

hällsliv. 
4 En analys av mäns ståndpunkter om feminism har gjorts i Jonas Mollwings avhandling Om 

mäns pro- och antifeministiska engagemang (2021). 
5 Europeiska kommissionen har publicerat rapporten The Role of Men in Gender Equality – 

European strategies & insights, se Scambor, Wojnicka & Bergmann (red.) (2013), FN har pub-

licerat rapporten The Role of Men and Boys in achieving gender equality, se United Nations 

(2008) och Världsbanken har publiserat rapporten The Role Of Men for Gender Equality, se 

Farré, (2012). Därtill har en europeisk konferensserie, International Conference on Men and 

Equal Opportunities (ICMEO) utvecklats i samarbete mellan flera europeiska länder. Den 

svenska regeringen stod värd för den fjärde upplagan av konferensen 2018 och den femte och 

senaste konferensen arrangerades i Estland 2020 i samarbete med Nordiska ministerrådet och 

Europeiska kommissionens jämställdhetsinstitut (EIGE).  
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behandlats ingående i forskning om jämställdhetspolitikens historiska fram-

växt.6  

Mindre uppmärksammat är att det i Sverige 1983 inrättades en statlig Ar-

betsgrupp om mansrollen – den första i världen – med syfte att få män att 

engagera sig i och anamma jämställdhet. En bakgrund till denna institutionella 

innovation var det faktum att få svenska män tog vara på möjligheten till be-

tald föräldraledighet, och uppfattningen att jämställdhet, trots en ambition att 

handla om kvinnor och män, fortsatte att betraktas som en kvinnofråga. Ar-

betsgruppen om mansrollen efterföljdes av nya statliga arbetsgrupper och ut-

redningar om män och jämställdhet under 1990- och 2000-talet och frågorna 

har fortsatt att utredas fram över 2010-talet, den senaste utredningen på områ-

det redovisades 2014. I en av de rapporter som har producerats inom denna 

kontinuerliga serie av olika arbetsgrupper, utredningar och satsningar besk-

revs syftet som inget mindre än att bidra till framväxten av ”den nye mannen”.7 

Utredningarna har också följts upp inom jämställdhetspolitiken och legat till 

grund för policybeslut i skrivelser och propositioner från de olika regeringar 

som verkat från 1980-talet fram till idag. I min avhandling karaktäriserar jag 

detta statliga projekt att utreda och utforma insatser för att främja jämställda 

män som statlig maskulinitetspolitik.8 

Avhandlingen analyserar framväxten och etablerandet av den statliga mas-

kulinitetspolitiken, dess idéhistoriska och jämställdhetspolitiska kontext och 

hur frågor om nya män och maskulinitet har problematiserats inom de olika 

utredningar som har formulerat policyförslag. Med andra ord fokuserar av-

handlingen på hur staten har bidragit till att formulera och institutionalisera ett 

policyområde om frågor om män och jämställdhet i Sverige. Jag lyfter fram 

hur detta policyområde har rymt en rad olika spänningsfält, inte minst i relat-

ion till feminism och kvinnofrågor, exempelvis vad gäller synen på mäns makt 

och privilegier i relation till de svårigheter män själva har ansetts möta till 

följd av samhälleliga mansnormer. En ytterligare dimension handlar om hur 

frågor om skillnader och maktrelationer inom gruppen män har hanterats inom 

den statliga maskulinitetspolitiken. Dessutom analyserar jag vilket genomslag 

maskulinitetspolitiken kan sägas ha fått inom den övergripande jämställdhets-

politiken. Sveriges ambitioner att lansera frågorna internationellt berörs 

också. 

I relation till det befintliga forskningsläget vill avhandlingen ge tre olika 

bidrag. Ett empiriskt bidrag utgörs av analysen av de olika arbetsgrupperna 

och utredningarna om män och jämställdhet, vilka mycket sparsamt har be-

 
6 Klinth (2002). 
7 Citatet hämtas från förordet till en rapport från en konferens om maskulinitetsfrågor ”Nordens 

män en skiftande skara” arrangerad i Sverige av Nordiska ministerrådet. Rapporten översattes 

även till engelska med titel ”Towards New Masculinities”, Dammert (red.) (1995) s. 9.  
8 Begreppet ”statlig maskulinitetspolitik” har jag presenterat tidigare under mitt avhandlingsar-

bete i olika publiceringar, se Järvklo (2008, 2011). 
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handlats i tidigare forskning, samt av den idé- och jämställdhetspolitiska kon-

text de verkat i. Ett teoretiskt bidrag är begreppet ”statlig maskulinitetspolitik” 

och avhandlingen ger exempel på hur maskulinitetspolitik som utformas på 

statlig nivå kan analyseras med hjälp av nyinstitutionell teori. Tidigare har 

maskulinitetspolitik främst använts som ett begrepp inom forskning som be-

handlat mansfrågor inom sociala rörelser. Ett metodologiskt bidrag är den an-

sats jag har utvecklat för idéhistorisk policyanalys, där ett idéhistoriskt kon-

textualiserande angreppssätt vävs samman med metoder från statsvetenskap-

lig policyanalys. 

Det maskulinitetspolitiska policyområde jag analyserar har syftat till att 

öka mäns engagemang för jämställdhet utifrån skilda perspektiv och med ton-

vikt på olika frågor. I utredningar har behovet av nya mansnormer diskuterats 

på djupet, insatser har föreslagits och policys har beslutats. Den statliga mas-

kulinitetspolitiken har därmed deltagit i att både konstruera och hantera frågan 

om en ny man. Avhandlingen avser att öka kunskapen om jämställdhetens in-

stitutionalisering i Sverige när det kommer till frågor om män och jämställdhet 

och bidra med ett samtidshistoriskt perspektiv till dagens debatt om män, jäm-

ställdhet och genusfrågor. En förhoppning är även att avhandlingen därmed 

kan inspirera till vidare forskning och fortsatt diskussion.   
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Utgångspunkter 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att analysera institutionaliseringen av statlig maskulinitetspolitik 

i Sverige, med fokus på idé- och policyutveckling vad gäller frågan om män 

och jämställdhet från 1980-talet fram till 2020-talet. Avhandlingen undersöker 

hur frågan om att främja framväxten av jämställda män har adresserats på po-

litisk nivå, återkommande utretts i statliga arbetsgrupper eller projekt och in-

stitutionaliserats som ett eget policyområde inom jämställdhetspolitiken. Det 

huvudsakliga materialet utgörs av rapporter från fyra svenska statliga utred-

ningsprojekt om män och jämställdhetsfrågor under perioden 1983–2014, 

samt de jämställdhetspolitiska propositioner och skrivelser som har lämnats 

av regeringen under perioden 1984–2016.  

Min analys utgår från fyra frågeställningar som sammantaget syftar till att 

åskådliggöra och analysera en institutionaliseringsprocess. Först analyserar 

jag vilken diskursiv inramning frågorna om män och jämställdhet har haft, det 

vill säga hur frågorna lyfts inom samhällsdebatt och vilken vetenskaplig och 

samhällspolitisk idékontext som har omgärdat politiska satsningar inom om-

rådet. Sedan analyserar jag hur frågan om män och jämställdhet har politise-

rats, i meningen hur frågan har identifierats politiskt som ett angeläget pro-

blem (att finna lösningar till) och adresserats – här fokuseras tillsättningen av 

de olika utredningsgrupperna om mansfrågor och vilka uppdrag de har fått. 

Därefter analyserar jag hur frågan har problematiserats i utredningarna, vad 

problemet med män och jämställdhet har ansetts att vara, vad som setts som 

dess orsaker och vilka insatser som behövs för att lösa problemet och åstad-

komma en förändring. Slutligen analyserar jag hur frågan formellt har in-

stitutionaliserats, avseende hur utredningarnas perspektiv och förslag har ta-

gits om hand av regeringen, vilka förslag och problemförståelser som fått fäste 

och hur ett policyområde etableras i svensk politik. Institutionaliseringspro-

cessen omfattar således stegen från att en idé formuleras och väcks inom sam-

hällsdebatten till att en institution (i det här fallet en policy) beslutas.  

Utifrån denna analys diskuterar jag hur den politiska hanteringen av frågan 

om jämställda män i Sverige kan karaktäriseras som etablerandet av en statlig 

maskulinitetspolitik – i form av ett avgränsbart policyområde som specifikt 

har inriktats på att främja utvecklingen av jämställda män genom att öka kun-

skaper om hur jämställdhet relaterar till mäns liv, identifiera jämställdhetspo-
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litiska insatser som fokuserar på män och stärka mäns delaktighet i jämställd-

hetsfrågor. För att analysera de olika leden i denna institutionaliseringsprocess 

har jag metodologiskt anlagt en egenutvecklad form av idéhistorisk policy-

analys som kommer att presenteras närmare. Jag fäster särskild vikt vid jäm-

ställdhetspolitikens idékontext, hur mansfrågornas diskursiva inramning och 

deras förändring över tid påverkar hur frågan om män och jämställdhet kon-

strueras och problematiseras liksom hur den adresseras och utreds inom poli-

tiken, samt hur institutionaliseringen av frågeområdet utvecklas under peri-

oden.  

Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Hur går det att förstå och analysera framväxten av ett fenomen som statlig 

maskulinitetspolitik? I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska 

begrepp och den tidigare forskning som jag knyter an till. Avhandlingen ana-

lyserar hur idéer om nya män har utvecklats och en statlig maskulinitetspolitik 

har institutionaliserats. Begrepp som maskulinitet, jämställdhet och dessutom 

idéer, policyutveckling, institution och institutionalisering är därmed centrala 

i min avhandling.  

Med utgångspunkt i ett historiskt intresse för hur frågor om män och mas-

kulinitet hanterats inom jämställdhetspolitiken och en idéhistorisk nyfikenhet 

på hur politiken påverkats av de olika åsikter och föreställningar som aktuali-

seras och utvecklas har jag valt att utgå från en kombination av teoretiska per-

spektiv. I detta kapitel kommer jag inledningsvis att presentera avhandlingens 

idéhistoriska utgångspunkt och hur jag även hämtat inspiration från begrepp 

och teorier inom institutionsforskning och i teoribildning liksom forskning om 

genus och maskulinitet. Jag kommer specifikt att diskutera begreppet maskuli-

nitetspolitik – hur detta begrepp har använts inom tidigare forskning och hur 

jag ser möjligheter att bidra till analyser av statlig maskulinitetspolitik. Därtill 

behandlar jag den tidigare forskning som har handlat om olika aspekter av hur 

frågor om män och jämställdhet historiskt har diskuterats och politiserats i 

Sverige och visar på hur de utredningsgrupper som utgör mitt huvudsakliga 

material i liten utsträckning har beforskats och ännu inte har varit föremål för 

ett mer systematiskt analysarbete. Tidigare studier har i huvudsak analyserat 

frågan om pappaledighetspolitikens utveckling, samt utvecklingen av poli-

tiska satsningar inom vissa delar, som arbete för att öka andelen män i kvin-

noyrken. De har inte på något systematiskt vis analyserat den sammanhäng-

ande rad av utredningar som specifikt berör frågor om mansroller, män och 

jämställdhet. Detta har lämnat ett väsentligt och i högsta grad rikt och relevant 

material förhållandevis underutforskat. Materialet utgör ett betydelsefullt led 

i den sammantagna utvecklingen av den svenska jämställdhetspolitiken och är 

väsentligt för att spegla hur frågor om kvinnor och män har politiserats inom 

statlig jämställdhetspolitik. 
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Idéer och institutionell förändring 

Det här är en avhandling inom ämnet idéhistoria, fokuserad på framväxten och 

utvecklingen av en politisk fråga – närmare bestämt institutionaliseringen av 

ett policyområde som rör män och jämställdhet. Att analysera synen på olika 

politiska samhällsfrågor är ett återkommande tema inom idéhistoria. Ofta stu-

deras då en idéutveckling och hur förståelsen av olika samhällsfrågor eller 

centrala begrepp inom vetenskap, samhällsdebatt eller politik, har vuxit fram, 

fått spridning och tagits emot. En annan disciplin som studerar utvecklingen 

av politiska frågor och samhälleliga institutioner är statsvetenskap.   

I denna avhandling har jag funnit det fruktbart att kombinera en idéhistorisk 

inriktning med inslag av statsvetenskaplig teoribildning. Det är påkallat i re-

lation till syftet att analysera institutionaliseringen av statlig maskulinitetspo-

litik i Sverige (med fokus på idé- och policyutveckling), och det är på flera 

sätt lämpligt, då även statsvetenskaplig teoribildning i hög grad lyfter fram 

idéers (och aktörers) betydelse för institutionell förändring.  

En idéhistorisk utgångspunkt 

Den grundläggande analytiska utgångspunkten i min studie utgörs av ett idéhi-

storiskt angreppssätt. Jag undersöker idé- och policyutveckling vad gäller frå-

gan om män och jämställdhet. Min idéhistoriska utgångspunkt delar jag med 

tidigare forskning som har behandlat idéutveckling vad gäller frågor om jäm-

ställdhet, könsroller, feminism och mansfrågor i ett historiskt perspektiv. 

Inom ämnet idéhistoria finns ett flertal sådana studier som jag hämtat inspi-

ration från. Svensk idéhistorisk forskning rymmer flera studier av hur politiska 

idéer om förändrade könsrelationer har utvecklats och formulerats inom sam-

hällsdebatt, sociala rörelser, forskning och politik i Sverige under den andra 

hälften av 1900-talet. Exempelvis har svenska idéhistoriker analyserat sexual-

debatten i Sverige på 1960-talet, den svenska könsrollsforskningen under pe-

rioden 1959–1979, ideologiska hållningar inom den nya kvinnorörelsen i Sve-

rige under 1970-talet, samt idéutvecklingen inom den svenska mansrörelsen 

under 1970- och det tidiga 1980-talet.9 Det finns därtill en omfattande histo-

risk forskning om de idéer som skapade förutsättningar för etablerandet av den 

svenska jämställdhetspolitiken vilket inkluderar framväxten av den svenska 

”pappapolitiken” under perioden 1960–1995, det vill säga framväxten av den 

politiska idén om vikten av närvarande fäder och införandet av betald pappa-

ledighet.10 En närmare presentation av den tidigare forskning jag specifikt för-

håller mig till och bygger vidare på ges längre fram i kapitlet. 

Inom den historiska och idéhistoriska forskning som hänvisas till ovan 

hämtas teoretiska verktyg från olika håll som sociologisk forskning om sociala 

rörelser, genusvetenskap, diskursanalys och Science and Technology studies 

 
9 Lennerhed (1994), Olsson (2011), Isaksson (2007), Hill (2007).  
10 Klinth (2002). 
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(STS). Det går samtidigt att urskilja gemensamma idéhistoriska perspektiv. 

Idéutveckling analyseras i relation till en relevant samhällspolitisk eller veten-

skaplig kontext. Ett fokus läggs vid att analysera hur idéer och ideologiska 

positioner utformas och formuleras av olika aktörer, varifrån inspiration till 

dessa idéer hämtas och hur dessa idéer hanteras i ett samhällspolitiskt sam-

manhang. Idékonstruktioner studeras både diakront och synkront, det vill säga 

fokus fästs vid att se hur specifika idéer eller ideologiska positioner utformas 

av olika aktörer i relation till tidigare idétraditioner, till andra samtida idéer i 

samhällsdebatt eller forskning under den aktuella period som studeras, samt 

hur idéer och föreställningar eller ideologiska positioner sedan utvecklas över 

tid.11  

I min avhandling analyserar jag hur idéer om män och jämställdhet utfor-

mats inom statlig jämställdhetspolitik och hur ett policyområde institutional-

iseras över tid. Med denna ambition har det varit viktigt att inte enbart analy-

sera idéutveckling i sig utan även hur institutioner, som statlig policy, har kun-

nat utvecklas i relation till idéer om män och jämställdhet som har förts fram 

inom samhällsdebatt och i forskning. För att analysera steget från idé till in-

stitution har det varit relevant att, med utgångspunkt i ett idéhistoriskt an-

greppssätt, anknyta till statsvetenskaplig teoribildning om institutioner. 

 

Vad är institutioner? 

Inom nyinstitutionell teoribildning står begreppet institutioner i fokus. Be-

greppet institutioner definieras som de regler, praktiker och normer som på-

verkar aktörers beteenden. En gängse definition kan hämtas från Douglass 

North som definierar institutioner som ”… the rules of a game in society or, 

more formally, …the humanly devised constraints that shape human interac-

tion”. 12 Det inkluderar såväl formella som informella institutioner. De for-

mella institutionerna omfattar formella regler och beslut, såsom lagar, förord-

ningar, policies och stadgebeslut, dvs. alla beslut som är nedtecknade.13 Det 

material jag analyserar i avhandlingen är olika typer av policymaterial (utred-

ningar, rapporter och jämställdhetspolitiska skrivelser) och utgör exempel på 

formella institutioner. Det är policytexter som uttrycker normer och politiska 

ambitioner som syftar till att påverka människors val och beteenden.  

De informella institutionerna omfattar de förfaranden, rutiner och normer 

som inte är nedtecknade men som strukturerar våra beteenden som om de vore 

 
11 Exempel på hur idé- och ideologianalys använts inom idéhistorisk forskning finns hos Olaus-

son (1996), Manns (1997), Liedman (1998), Hill (2007) samt Isaksson (2007), se vidare en 

presentation av idé- och ideologianalys, samt diskursanalys hos Bergström & Boréus (2005) 

och Beckman (2005). 
12 North (1990) s.3; se vidare Jönsson, Persson & Sahlin (2011).  
13 Freidenvall (2021) s. 30f. 
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formella beslut. De benämns mer vardagligt som oskrivna regler. Institutions-

forskare menar att institutioner är invävda i ett komplext samspel där regler, 

praktiker och normer vävs samman.14 Policymaterial om jämställda män utgör 

formella institutioner, men de står även i relation till informella institutioner 

på så sätt att de kan påverka normer i samhället och leda till attityder som i sig 

påverkar människors handlande.  

I relation till klassisk statsvetenskaplig institutionalism, som under den 

första delen av 1900-talet fokuserade huvudsakligen på deskriptiv och kom-

parativ analys av staters formella institutionella regelverk (politiskt, administ-

rativt och juridiskt) och relationen mellan olika nivåer och delar inom statsap-

paraten, utvecklades nyinstitutionell teori från 1970- och 1980-talen med am-

bitionen att teoretisera aktörers handlande och hur detta både påverkades av 

och påverkade institutioner (formella såväl som informella).15 Det finns flera 

olika inriktningar inom nyinstitutionell forskning. De brukar delas in i fyra 

spår: rational choice institutionalism, historisk institutionalism, sociologisk 

institutionalism och diskursiv institutionalism. De fyra spåren delar synen på 

institutioner som centrala i förståelsen av förändring, men de lägger olika fo-

kus på aktörer och strukturer.16  

Nyinstitutionell teori har kritiserats för att inte beakta genus och inom fe-

ministisk nyinstitutionell teoribildning framförs därför att institutioner är 

präglade av genus och får könade implikationer.17 Inom feministisk nyinstitu-

tionell forskning återfinns de fyra inriktningar som nämndes ovan, bland annat 

diskursiv institutionalism.18 Forskare inom den feministiska diskursiva in-

stitutionella traditionen utgår inte sällan från Carol Bacchis metodologiska an-

sats ”What’s the problem represented to be”19 (vilken jag kommer använda i 

en anpassad form och presentera längre fram) och lyfter fram vikten av att 

förstå hur gradvisa diskursiva förändringar, såsom förändringar i problemre-

presentationer, kan resultera i institutionella förändringar. För att förstå hur 

processen kring etableringen av en ny policy går till, dvs. institutionali 

seringen, fokuseras särskilt samspelet mellan idéer och aktörer.20   

Hur äger institutionell förändring rum? 

Fokus i avhandlingen utgörs av framväxten och etablerandet av ett policyom-

råde (en institution) – statlig maskulinitetspolitik – inom ramen för en redan 

etablerad institution, nämligen den övergripande jämställdhetspolitiken. Här 

ger nyinstitutionell forskning olika möjligheter för att analysera hur en sådan 

utveckling äger rum.  

 
14 Freidenvall (2021) s. 30–34. 
15 Hay, Lister & Marsh (2006) s. 99. 
16 Mackay & Krook (2011) s. 8, Hay, Lister & Marsh (2006) s. 98.  
17 Mackay & Krook (2011). 
18 Mackay & Krook (2011), se vidare Freidenvall & Krook (2011) och Kulawik (2009). 
19 Bacchi (2009). 
20 Erikson (2011, 2019), Kulawik (2009). 
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En utgångspunkt i nyinstitutionell teori är att institutionell förändring är 

svår att åstadkomma. Institutioner präglas av stabilitet över tid och kan besk-

rivas som tröga och standardläget är därför institutionell status quo. Det inne-

bär samtidigt inte att institutionell förändring ses som omöjlig. Inom institu-

tionell teori har två olika huvudsakliga modeller till institutionell förändring 

presenterats: Enligt den första modellen, “punctuated equilibrium model”, an-

tas förändring uppstå till följd av externa samhällsfaktorer som innebär ett 

brott inom politiken och som möjliggör snabba institutionella förändringar, 

vilka i sin tur efterföljs av en längre period av stabilitet. Enligt den andra mo-

dellen “incremental model” (stegvis förändringsmodell) eller “bounded inno-

vation model” (avgränsad nybildningsmodell) utvecklas institutioner kontinu-

erligt, steg-för-steg, som ett resultat av både interna och externa faktorer inom 

politik och samhällsliv.21  

I enlighet med den första modellen “punctuated equilibrium model” upp-

fattas institutionella innovationer som resultatet av en snabb och tidsspecifik 

vändpunkt en critical juncture. På svenska kan begreppet översättas till for-

mativt moment. Vid sådana tillfällen i politiken uppstår en situation som inte 

har förutsetts och som ställer tidigare institutionella ordningar inför utma-

ningar och öppnar för nya inriktningar eller omtag. Exempel på ett sådant for-

mativt moment kan vara omfattande ekonomiska kriser eller andra typer av 

oväntade eller omskakande samhällsförändringar. Vid tidpunkten för detta 

omprövas institutionella arrangemang och politiken kan slå in på nya vägar 

och skapa nya lagar, policys och beslut som, i enlighet med modellen då i sin 

tur blir svåra att förändra.22 Institutionsforskare kan även använda begreppet 

formativt moment om mer specifika händelser inom politiken. Centrala tid-

punkter eller skeenden inom politiken kan i enlighet med detta sätt att defini-

era begreppet utgöra formativa moment, eller kritiska vägskäl, då olika möj-

ligheter öppnar sig för politiken att utvecklas åt olika håll – något som kan 

resultera i institutionell förändring. 23 

Inrättandet av den moderna svenska jämställdhetspolitiken kan analyseras 

utifrån en ”punctuated equilibrium model” i termer av att en institutionell för-

ändring ägde rum till följd av ett formativt moment och den nya institutionen 

därefter stabiliserades. Relativt snabba externa förändringar inom samhällsde-

batt, könsrollsforskning och arbetsmarknaden under 1960-talet utmanade sta-

 
21 Freidenvall (2021) s. 36, Pierson (2004), Mahoney & Thelen (2010), Hay, Lister & Marsh 

(2006), Mahoney & Thelen (2010).  
22 Freidenvall (2021) s. 36–38, Pierson (2004), Mahoney & Thelen (2010), Hay, Lister & Marsh 

(2006).  
23 Se Erikson (2011). Lenita Freidenvall hävdar i sin avhandling om kvinnorepresentation i 

riksdagen och införandet av regler för ”varannan damernas” att Olof Palmes tal om jämställdhet 

på Socialdemokraternas partikongress 1972 var ett formativt moment, då det var första gången 

en partiledare talade om ”kvinnofrågor” som jämställdhetsfrågor och som frågor partiet hade 

ett ansvar att lösa, inte kvinnor själva (Freidenvall 2006). 
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tus quo inom politiken och öppnade för genomgripande förändring. En tidi-

gare stabil familjepolitik baserad på en manlig enförsörjarnorm uppfattades på 

relativt kort tid som obsolet och ersattes av en radikalt ny familjepolitik, ba-

serad på tanken om jämställda relationer och en tvåförsörjarnorm. Tvåförsör-

jarsystemet institutionaliseras och har därefter fått en normerande ställning. 

När väl en ny policy valts, blir det svårt att vika av från den inslagna vägen. 

Utvecklingen fortsätter ofta i samma spår. Inom institutionsforskningen besk-

rivs denna utveckling med hjälp av begreppet path dependency (spårbunden-

het).24   

Inom den feministiska institutionella forskningen beskrivs dock förändring 

oftast i enlighet med den senare modellen, det vill säga en stegvis förändrings-

modell eller ”bounded innovation model”. Formativa moment äger förvisso 

rum, men förändring kan även äga rum mellan dessa. Genom gradvisa föränd-

ringar av hur en fråga ramas in – vad som uppfattas vara ett problem och vad 

som orsakar problemet – kan fokus förflyttas och nya lösningar identifieras. 

Institutionell förändring kan därmed äga rum stegvis. För att analysera dyna-

miken kring institutionell förändring har olika analytiska angreppsätt utveck-

lats.25 Inom feministisk diskursiv institutionalism (FI) betonas hur samspelet 

mellan idéer och aktörer är centralt för att förstå institutionell förändring. Ut-

ifrån ett diskursivt institutionellt perspektiv beskriver Josefina Erikson pro-

cessen bakom institutionaliseringen av lagen om kriminalisering av sexköp.26 

Enligt Erikson kan denna process förstås som ett resultat av idéförändringar, 

där synen på prostitution gradvis förändrades hos politiska aktörer och med 

detta synen på vad problemet var, dess orsaker och därmed även synen på 

relevanta åtgärder. Erikson visar hur konsensus kring problemformuleringen 

etablerades långsamt och möjliggjorde en institutionell förändring, i detta fall 

etableringen av en ny lagstiftning – den första av sitt slag i världen.27 Lenita 

Freidenvall använder också diskursiv institutionalism när hon på liknande sätt 

studerar framväxten av en norm om jämn könsfördelning bland svenska poli-

 
24 Freidenvall (2021), Erikson (2011), Pierson (2000).  
25 Bland annat har olika typer av institutionell förändring karaktäriserats inom nyinstitutionell 

teori: institutional displacement, layering, drift, och conversion. Displacement äger rum när en 

regel eller policy upplevs som mindre trovärdig eller effektiv och behöver ersättas av en ny, 

vilket ofta är ett resultat av snabba exogena förändringar, t.ex. omfattande omvärldsföränd-

ringar såsom Covid-19. Layering äger rum när nya aspekter läggs på en befintlig policy eller 

institutionellt ramverk, vilket successivt kan ändra dess innehåll, såsom omvandlingen av Jäm-

ställdhetslagen till Diskrimineringslagen och JämO till DO. Drift äger rum när en befintlig regel 

eller policy lever vidare men på grund av exogena förändringar får en ny betydelse och därför 

ge upphov till nya effekter. Conversion, slutligen, äger rum när en existerande regel eller policy 

omtolkas och får en ny inriktning, ofta som ett resultat av oklarheter i sin betydelse, vilket i sin 

tur resulterar i gradvis förändring, se Streeck & Thelen (2005), Mahoney & Thelen (2010). 
26 Erikson (2011). 
27 Erikson (2011, 2019). 



14 

tiska partier, en norm som fungerar som om den vore en lag som reglerar sam-

mansättningen av kvinnor och män på partiernas partilistor.28 Den feministiska 

diskursiva institutionalism-forskningen betonar samtidigt att aktörers roll för 

institutionell förändring, i relation till strukturella och idémässiga faktorer, 

varken bör överdrivas eller underskattas. Vad gäller aktörers roll lyfts bland 

annat fram hur olika strategiska aktörer kan initiera institutionella föränd-

ringar, samtidigt som aktörers möjligheter att agera ofta begränsas av institu-

tionella, kulturella och diskursiva ramverk. Inte minst kvinnliga aktörers be-

tydelse för institutionell förändring vad gäller frågor om exempelvis jäm-

ställdhet har lyfts fram i forskning.29  

Senare i detta kapitel när jag redogör för avhandlingens analysmetod, som 

jag benämner en idéhistorisk policyanalys, kommer jag att närmare beskriva 

hur jag i avhandlingen har använt begrepp från nyinstitutionalism och hur jag 

har lagt fokus på både idéers och aktörers betydelse i framväxten av en statlig 

maskulinitetspolitik. Jag kommer då också att närmare beskriva hur jag har 

gått tillväga för analysera en institutionaliseringsprocess när det kommer till 

frågan om män och jämställdhet. 

Förändrade könsrelationer, genus och jämställdhetspolitik 

Avhandlingen handlar inte om institutionell förändring i största allmänhet 

utan specifikt om institutionaliseringen av statlig maskulinitetspolitik i Sve-

rige. Ett sådant forskningsfokus behöver relatera till teorier och forskning som 

berört utvecklingen av könsrelationer och framväxten av normer för jäm-

ställda relationer.  

Modernitet och kön  

En inflytelserik teoretiker som erbjuder möjliga ingångar i studiet av statliga 

utredningsprojekt om män är sociologen Anthony Giddens. Han har sedan 

1970-talet i flera böcker utvecklat teorier om individers förhållande till det 

senmoderna samhället. Utifrån Giddens perspektiv präglas senmoderniteten, 

dagens globaliserade och kunskapsbaserade samhällen, av en avtraditional-

isering och en långt utvecklad institutionell reflexivitet. Detta innebär att trad-

itionens makt har fått ge vika för vetenskap, politik och olika expertkunskaper, 

när det kommer till att organisera samhället, vardagen och inte minst männi-

skors självuppfattning.30 Att vara man idag är givet detta synsätt inte något 

som uteslutande bestäms utifrån traditionen. Det går inte att på något enkelt 

sätt besvara frågor om hur män ska vara idag genom att hänvisa till hur män 

har gjort förr i tiden. Tvärtom finns en stark tilltro till att manlighet är förän-

derligt och att nya moderna mansideal håller på att ersätta de äldre. Manlighet 

 
28 Freidenvall (2006). 
29 Mackay (2011) s. 190, Freidenvall (2021), Kulawik (2009). 
30 Giddens (1995, 2009), se även Johansson (2004). 
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är på det här sättet något som människor uppmanas att reflektera över utifrån 

kunskaper som tillhandahålls i exempelvis tidningsspalter, självhjälpslittera-

tur, forskningsrapporter, socialpolitiska kampanjer eller, vilket är fokus i 

denna avhandling, statliga arbetsgrupper om män och jämställdhet. Föränd-

ringen av könsidentiteter sätter Giddens även i relation till det han menar är 

en omvandling av formerna för intimitet. Giddens menar att sociala och intima 

relationer i den senmoderna epoken alltmer har fått karaktären av ”rena relat-

ioner” (pure relations).31 Dessa rena relationer grundas inte primärt i konven-

tioner eller tvång utan på tanken att individerna ska nå ömsesidig bekräftelse 

och annars kan välja att avsluta relationen. Giddens tar den ökade skilsmässo-

frekvensen under den senare delen av 1900-talet som ett exempel på denna 

förändring, men också acceptansen för homosexualitet och alternativa famil-

jekonstellationer. Givet detta perspektiv kan debatten om mansfrågor ses som 

en reaktion på att en traditionell förståelse av vad en man är, exempelvis för-

sörjare, beskyddare eller patriark, alltmer har förlorat mening i samhället. Där-

med tvingas män och kvinnor att reflektera över frågor om könsidentitet på ett 

nytt sätt. Mansutredningar är givet detta ett exempel på det senmoderna sam-

hällets institutionella reflexivitet, där expertkunskap ersätter traditionens 

funktion att ge riktlinjer för människor att forma sina liv.32  

Modernitetsteoretiker som Giddens framhåller också att dagens samhälle 

är en riskkultur. Den institutionella reflexiviteten har till uppgift att minimera 

övergripande risker i samhället, men reflexiviteten ger också upphov till nya, 

tidigare okända, riskparametrar.33 När det gäller frågor om män och jämställd-

het finns tydliga exempel på denna riskkultur. Det bärande temat i de utred-

ningsprojekt som jag analyserar handlar om behovet av att upplysa män om 

de risker som man menar vara kopplade till den traditionella mansrollen, risk-

samband som modern forskning har uppmärksammat och som man inom ut-

redningsprojekten menar att samhället måste åtgärda. Den traditionella mans-

rollen kopplas i utredningsmaterialet till frågor om mäns psykosociala och fy-

siska ohälsa, till våld, bristande socialitet, en bristfällig föräldraroll och till 

kvinnoförtryck. Den förändrade mansrollen knyts på motsvarande sätt till 

ideal om frigörelse, ökad demokrati och bättre livsvillkor för män, kvinnor 

och barn. 

 
31 Giddens (1995).   
32 Giddens (2009) [1999] s. 1–11. Giddens förklarar att moderniteten är ”en posttraditionell 

ordning” men fastslår att det inte betyder att ”traditionernas och vanornas trygga förvissning 

ersatts av den rationella kunskapens visshet”, s. 11. Tvärtom är tvivlet utmärkande för det sen-

moderna samhället. Kunskap betraktas generellt som hypotetisk, sann men alltid öppen för 

framtida revidering. Den stora massan av ackumulerad expertis som individer möter i det mo-

derna samhället representerar också många olika och ofta motstridiga perspektiv och kunskaper. 

Individer och institutioner skapar därmed ett reflexivt förhållande till ett varierat och svåröver-

blickbart utbud av kunskaper. 
33 Giddens (2009) [1999] s.12, 133.  
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Giddens syn på kön och modernitet tar fasta på hur individens möjligheter 

till utveckling har ökat i takt med det senmoderna samhällets framväxt, sam-

tidigt som han påpekar att sociala strukturer i form av exempelvis klass-, köns- 

och etnicitetsmönster fortfarande utgör hinder för denna utvecklingsprocess. 

Giddens lägger stor vikt vid frågan om hur samhälleliga institutioner har ut-

vecklats under senmoderniteten och vid uppkomsten av olika expertsystem 

som har att hantera risker och befästa identiteter efter det att traditioner allt 

mer släpper taget om människor.34 Maskulinitetspolitiken kan utifrån detta 

perspektiv betraktas som ett statligt expertsystem som hanterar frågor som har 

uppstått i och med att mäns identitet inte längre i samma utsträckning styrs 

utifrån samhälleliga traditioner. 

Genus och jämställdhetspolitik  

Frågan om förändrade könsrelationer kan dock knappast ses som något som 

bara har uppstått som följd av moderniseringsprocesser. Frågan om könsrelat-

ioner har inom forskningen framför allt varit ett fokus för feministisk och ge-

nusvetenskaplig teoribildning. Den individuella frihet Giddens talar om som 

utmärkande för det senmoderna samhället ses utifrån denna forskning som av-

sevärt överdriven. Snarare betonas att uppbrottet från ett uttalat patriarkalt 

samhällssystem har varit resultatet av politisk kamp, och därtill att den patri-

arkala makten inte har försvunnit, den har däremot anpassats och ändrat fram-

toning. Förändrade könsrelationer ses som effekten av politiskt arbete och or-

ganisering där kvinnors krav på inflytande och jämställda villkor har varit en 

avgörande drivkraft.35  

I en svensk kontext har kvinnorörelsens genomslag och framväxten av jäm-

ställdhetspolitiken varit ett centralt forskningsområde för feministisk och ge-

nusteoretiskt orienterad forskning inom flera olika discipliner. Forskning om 

framväxten av svensk och nordisk jämställdhetspolitik utgör ett brett forsk-

ningsfält. Forskningen har uppmärksammat genomslaget för jämställdhetspo-

litiken, men också i många sammanhang betonat jämställdhetspolitikens be-

gränsningar och det motstånd som den har mött. En betydande del av denna 

forskning har ägnats åt att problematisera bilden av den svenska och nordiska 

jämställdhetspolitikens framgångar, framför allt vad gäller de otillräckliga an-

satserna att bryta mäns överordnade ställning i förhållande till kvinnor. Utifrån 

begreppet genus har den asymmetriska maktrelationen mellan kvinnor och 

män teoretiserats och kritiserats. Genusforskningen anser att makt och makt-

relationer skapas både i offentliga och privata sfärer och att kön ska förstås 

som en social konstruktion nära kopplad till upprätthållande av patriarkala 

maktstrukturer.36 

 
34 Giddens (2009) [1999]. 
35 För en introduktion till genusteori och feministisk forskning se Bryson (2003). 
36 Se bl.a. Eduards (2002), Florin & Nilsson (2000), Hirdman (2001, 2007), Tollin (2011).  
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En inriktning inom forskningen om jämställdhetspolitik har fokuserat på 

betydelsen av institutionella faktorer. Inom statsvetenskaplig institutions-

forskning som har analyserat jämställdhetspolitikens framväxt och utveckling 

i Sverige har det framhållits att politiken har utvecklats i ett komplext samspel 

mellan institutionella strukturer, praktiker och normer. Institutionsforskning 

har även inriktats på jämförande studier av utvecklingen av jämställdhetspo-

litik eller könspolitik inom olika länder.37 En rad politiska och institutionella 

faktorer som särskiljer Sverige har förklarats ha medfört en ökad rörlighet för 

kvinnor och en större politisk debatt om jämställdhet – vilket bidrar till att 

förklara varför även mäns förändrade roller tidigt har hamnat på den politiska 

dagordningen. Här är utvecklingen av de svenska välfärdssystemen och famil-

jepolitiken av stor betydelse.38 

När jag analyserar framväxten och etablerandet av en statlig maskulinitets-

politik kommer jag att anknyta till forskning som har diskuterat hur den 

svenska jämställdhetspolitiken har utvecklats inom en särskild form av in-

stitutionell struktur. Framför allt kan etablerandet av begreppet jämställdhet – 

med dess betoning på att även män ska inkluderas i politiken – ses som bety-

delsefullt för att frågor om män blir uppmärksammade och problematiserade 

politiskt i Sverige. Tidigare forskning om män och svensk jämställdhetspolitik 

diskuteras ytterligare längre fram.  

Jämställdhet som diskurs 

Forskning om genusrelationer och jämställdhet har i hög grad utgått från dis-

kursanalytisk och poststrukturell teori och analyserat hur begrepp som kvinnor 

och män, och själva begreppet jämställdhet, fylls med olika typer av mening 

som i sin tur kan utmana men även reproducera olika samhälleliga maktrelat-

ioner. Kortfattat kan diskurs förstås som ”ett specifikt sätt att tala om och för-

stå världen, eller aspekter av den” och med diskursteori följer idén om att språ-

ket inte är ett neutralt medium utan något som producerar mening.39 Som 

nämnts ovan har nyinstitutionell forskning om genus och jämställdhet i stor 

utsträckning utgått från diskursanalytiska perspektiv utifrån en särskild inrikt-

ning mot ”diskursiv institutionalism”. 

Detta fokus på meningsskapande och dess effekter vad gäller maktrelat-

ioner har präglat även mycket av den tidigare forskningen om genus och jäm-

ställdhet, även om den inte har haft något uttalat diskursanalytiskt perspektiv.40 

Diskursanalysen har under 2000-talet dock i flera avseenden bidragit till att 

bredda analysen av jämställdhetspolitikens diskursiva effekter. Utifrån queer-

teoretisk teoribildning, grundad i diskursteori, har jämställdhetspolitikens 

heteronormativa inramning och funktion i att upprätthålla gränsdragningar 

 
37 Lindvert (2002), Freidenvall (2006).  
38 Sainsbury (1996), Lindvert (2002). 
39 Jörgensen & Phillips (2002). 
40 Se exempelvis Hirdman (2001). 
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mellan kategorierna män och kvinnor uppmärksammats. På motsvarande vis 

har forskning utifrån intersektionella perspektiv behandlat jämställdhetspoli-

tikens gränsdragningar och reproducerande av normer och maktordningar 

kopplade till bland annat etnicitet.41 Denna genusteoretiska forskning har i allt 

större utsträckning anammat olika poststrukturella diskursanalytiska perspek-

tiv, med anknytning till filosofen Michel Foucault. Han betraktar också, lik-

som en modernitetsteoretiker som Giddens, det moderna samhället som präg-

lat av en tilltagande individualisering, men har menat att individualiseringen 

har gått hand i hand med en disciplinering. Med Foucault kan den senmoderna 

expertkunskapen som Giddens har diskuterat tolkas som en reglerande diskur-

siv maktutövning, ett regerandekomplex. 42  

Inom poststrukturellt grundad genusforskning, som på olika sätt relaterar 

till Foucaults tänkande, riktas intresset ofta mot hur språket formar vissa be-

tydelser kopplade till maskulinitet och femininitet och därtill utmanas före-

ställningar om kön som en biologisk, kroppslig eller given kategorisering. 

Inom denna forskningsinriktning har jämställdhetspolitik ofta kritiseras för att 

upprätthålla olika normer och maktordningar. Detta analytiska perspektiv har 

utvecklats inom så kallad kritisk jämställdhetsforskning. I antologin Critical 

studies of gender equalities: Nordic dislocations, dilemmas and contradict-

ions (2008) beskriver redaktörerna Eva Magnusson, Malin Rönnblom och 

Harriet Silius behovet av att analysera jämställdhet kritiskt i linje med en post-

strukturell förståelse av kunskap och makt. Med detta perspektiv avses bland 

annat att undersöka hur genus och jämställdhet producerar vissa betydelser, 

medan andra betydelser skyms i olika politiska kontexter och att undersöka 

politiska konsekvenser av denna meningsskapande process. Forskarna påpe-

kar vidare behovet att undvika på förhand givna utgångspunkter för vad ”rik-

tig” jämställdhet är eller bör vara. Samlande för antologins olika bidrag är en 

socialkonstruktivistisk förståelse av makt, som den har utvecklats i olika for-

mer av diskursiva analyser med hänvisning till teoretiker som Judith Butler, 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Här diskuteras bland annat hur jämställd-

hetspolitik har bidragit till att reproducera normer kring heterosexualitet och 

kön men även underbyggt andra maktrelationer och föreställningar om etnici-

tet, vithet och nationalitet.43 Även utvecklingen inom svensk genusforskning 

och dess koppling till jämställdhetspolitiken har belysts utifrån kritiska per-

spektiv. Bland annat har analyser gjorts av hur genusteorins utveckling i Sve-

rige från sent 1980-tal och fram över 1990-talet inte ägnade något större in-

tresse åt frågor om relationen mellan genus och heteronormativitet eller frågor 

 
41 Dahl (2004, 2005), de los Reyes & Mulinari (2005).  
42 Foucault (2019) [1979–1980], se vidare Magnusson, Rönnblom & Sillius (2008).  
43 Magnusson, Rönnblom & Sillius (2008) s. 8-9, 11, se vidare Alnebratt & Rönnblom (2019), 

Dahl (2004, 2005), de los Reyes & Mulinari (2005).  
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om rasism, något som skedde i större utsträckning inom forskningsfältet in-

ternationellt.44  

Internationell forskning om jämställdhetspolitik som policyområde har i 

många fall samma inriktning mot diskursanalys. I antologin The discursive 

politics of gender equality: stretching, bending and policymaking (2009), re-

digerad av Emanuela Lombardo, Petra Meier and Mieke Verloo diskuteras hur 

jämställdhet som begrepp och politikområde har lyfts upp på den globala po-

litiska agendan. Samtidigt med detta genomslag visar författarna på behovet 

av att undersöka hur betydelsen av begreppet jämställdhet i samma takt som 

det har slagit igenom internationellt på bred front också genomgår olika för-

skjutningar och anpassningar och hur den radikala potentialen i begreppet ris-

kerar att utarmas.45 Forskarna menar att jämställdhet, gender equality, är ett 

öppet och tolkningsbart begrepp som används på olika sätt inom ramen för 

olika perspektiv, politiska sammanhang och forskningsfält.46 I antologin ut-

vecklas även fyra olika begrepp fixing, shrinking, stretching och bending för 

att analysera hur innebörden av begreppet jämställdhet och då särskilt frågan 

om att utmana maktskillnader mellan kvinnor och män kan fixeras vid ett spe-

cifikt projekt, minskas till att omfatta bara vissa frågor, sträckas ut för att in-

korporera allt bredare betydelser eller slutligen böjas och användas för att 

adressera andra frågor än maktrelationer mellan kvinnor och män. I Sverige 

har bland andra statsvetaren Linda Ekström använt dessa begrepp för att ana-

lysera just hur frågor om män och jämställdhet har kunnat förstås i olika mans-

dominerade organisationers jämställdhetsarbete. Ekström problematiserar ut-

ifrån dessa begrepp bland annat hur jämställdhet som begrepp, då det hanteras 

inom mansdominerade organisationer riskerar att förlora en feministisk pot-

ential.47  

I min avhandling utgår jag från diskursteoretiska perspektiv då jag analy-

serar hur frågan om män och jämställdhet konstrueras som en politisk fråga, 

hur detta sker genom en meningsskapande process och hur olika sätt att for-

mulera frågeområdet ger olika diskursiva effekter. Här utgår jag från femin-

istisk diskursiv institutionalism och närmare bestämt en tillämpning av Carol 

Bacchis metod för problemrepresentationsanalys, vilken kommer att present-

eras längre fram.  

 
44 Manns (2016). 
45 Lombardo, Meier & Verloo (2009). 
46 Lombardo, Meier & Verloo (2009). Författarna förtydligar att ”gender equality is a contested 

concept in the sense that it is discursively constructed in particular ways that are not to be un-

derstood as fixed achievements that cannot be challenged”, s. 7, vidare avser discursive politics 

”the intentional or unintentional engaging of policy actors in conceptual disputes that result in 

meanings attributed to the terms and concepts employed in specific contexts”, s.10. 
47 Ekström (2012). 
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Maskulinitet och maskulinitetspolitik 

Den här avhandlingen riktar in sig på frågor om män och jämställdhet, ett 

ämne som relaterar till en särskild del inom genusteoretisk forskning med fo-

kus på maskulinitet.48 Dagens maskulinitetsforskning utgör ett omfattande och 

tvärvetenskapligt fält, och som i annan genusteoretisk forskning hämtas per-

spektiv och metoder från en rad håll.49 Begreppet maskulinitet är centralt inom 

fältet och används för att analysera manligt genus.50 Ett grundläggande per-

spektiv är att maskulinitet konstrueras relationellt, dels i relation till kvinnor 

och dels i relationer mellan olika män. Maskulinitetsforskning har återkom-

mande analyserat hur mäns makt över kvinnor förutsätter underordnandet och 

marginaliserandet av vissa grupper av män eller uttryck för maskulinitet. 

Mäns historiska förtryck av kvinnor har legitimerats genom att en manlig 

norm har ställts i kontrast till oönskade och avvikande maskuliniteter, framför 

allt feminina män, homosexuella män och män som har marginaliserats på 

grund av klasstillhörighet eller beroende på ras eller etnicitet. På grund av 

detta framhåller maskulinitetsforskningen behovet av att tala om maskulinite-

ter i pluralis.51 

Sociologen Raewyn Connell har haft en avgörande betydelse för uppkoms-

ten av dessa perspektiv, framför allt genom introducerandet av begreppet he-

gemonisk maskulinitet, som bygger på den marxistiske teoretikern Antonio 

Gramscis teorier om hegemoni.52 Medan Gramsci analyserar klassrelationer, 

och den kulturella dynamik genom vilken en dominerande samhällsklass legi-

timerar sin ställning, diskuterar Connell hur en hegemonisk maskulinitet utgör 

kärnan i en genusordnande process och legitimerar patriarkal makt.  

I den här avhandlingen analyseras politiska initiativ för att engagera män i 

jämställdhetsfrågor utifrån begreppet statlig maskulinitetspolitik. Jag hämtar 

begreppet maskulinitetspolitik från engelskspråkig maskulinitetsforskning, 

där det främst har använts för att analysera olika former av mansrörelser och 

 
48 För en introduktion och översikt över fältets framväxt se Gottzén, Mellström & Shefer (2020). 

Forskningsfältet har haft varierande beteckningar som Critical Studies on Men alternativt Stu-

dies on Men and Masculinities, se vidare Haywood, Johansson, Hammarén, Herz, & Ottemo 

(2018), Herz & Johansson (2011) samt Kimmel, Hearn & Connell (2005). I Norden användes 

tidigare betäckningen ”kritisk mansforskning” numer oftare ”maskulinitetsstudier”, se vidare 

Norma: nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier.  
49 Gottzén, Mellström & Shefer (red.) (2020), Kimmel, Hearn & Connell (2005). Konstrukt-

ioner av maskulinitet har studerats med fokus på sociala praktiker, diskurser (mediala, veten-

skapliga, politiska etc.) och samhälleliga, sociala eller politiska strukturer. Teoretiskt har be-

grepp och perspektiv framför allt hämtats från feminism, marxism, Gay and lesbian-studies, 

queerteori och postkolonial teoribildning. 
50 För en definition av begreppet genus, se Ambjörnsson (2004) s. 11, samt begreppet maskuli-

nitet se Tjeder (2003) s.33.  
51 Connell (1995).  
52 Connell (1995). Raewyn Connell är även känd tidigare som R.W. Connell.  
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aktivism.53 Genom att använda begreppet statlig maskulinitetspolitik kan jag 

analysera statlig jämställdhetspolitik utifrån samma perspektiv som interna-

tionell mansrörelseforskning och bidra med relevanta jämförelser mellan olika 

former av mansrörelser och statligt beslutad – institutionaliserad – maskulini-

tetspolitik. Själva fenomenet maskulinitetspolitik har analyserats som reaktion 

på kvinnofrigörelse, feminism och på de förändringar av arbetsorganisering 

och familjestrukturer som har påverkat samhällets könsrelationer.54 Connell 

påpekar att politik i allmänhet ofta har kunnat definieras som mäns politik, 

eller som politik på mäns villkor. Globalt och historiskt har den manliga do-

minansen inte sällan varit kompakt i lagstiftande församlingar och politiska 

rörelser. Könsdimensionen har varit osynlig. I kontrast till denna allmänna 

manspolitik kan maskulinitetspolitik definieras som mobilisering i frågor som 

explicit rör maskulinitet och mäns plats i könsrelationer. Connell ger följande 

definition: 

I will define as ’masculinity politics’ those mobilizations and struggles where 

the meaning of masculine gender is at issue, and, with it, men’s position in 

gender relations. In such politics masculinity is made a principal theme, not 

taken for granted as background.55  

 

De skandinaviska länderna, med höga andelar av kvinnor i politiken, lyfter 

Connell fram som ett undantag från regeln om att politik i allmänhet är likty-

digt med mäns politik.56 Genom feministiskt arbete, kvinnoförbund, aktivism 

och opinionsbildning är politik inte längre enbart männens fält. Dessutom har 

Sverige och andra nordiska länder en historia av maskulinitetspolitik, där 

blicken har vänts mot männen. Inte minst har frågor om manlighet och mäns 

roll i en samhällelig genusordning lyfts fram inom ramen för den statliga jäm-

ställdhetspolitiken, vilket är det som uppmärksammas i denna avhandling.  

Den amerikanske sociologen Michael Messner har i boken The Politics of 

Masculinities: Men in Movements (1997) analyserat olika nordamerikanska 

mansrörelser som har vuxit fram efter 1960-talet och visar att de utgör ett brett 

och varierat fält. Vid sidan av essentialistiska eller antifeministiska riktningar 

ställs en rad feministiskt orienterade mansrörelser.57 Messner, liksom Connell, 

 
53 Jag hämtar begreppet maskulinitetspolitik från internationell forskning om mansrörelser, se 

Ashe (2007), Connell (1995), s. 204f, Messner (1997). Villkoren för att politisera män, en norm-

bärande samhällsgrupp, i termer av kön och makt har även diskuterats i svensk forskning av 

bl.a. Klinth (2002) s.16-19, 357f, och Eduards (2002) s.157.  
54 Messner (1997), Connell (1995). 
55 Connell (1995) s. 205. 
56 Connell (1995) s. 204. 
57 Messner (1997). 
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lyfter fram delar av hbtq-aktivism och gay-rörelse som en form av maskulini-

tetspolitik.58 Homosexuell och queer maskulinitetspolitik aktualiserar frågor 

om skillnader och ojämlikheter mellan män, eller mellan olika maskuliniteter. 

Särskilt i Nordamerika märks även maskulinitetsaktivism centrerad kring 

medborgarrättsfrågor och svarta mäns empowerment. Den ursprungliga mans-

befrielsedebatten hade ofta fokus på straighta, vita, medelklassmän. Men skill-

nader i erfarenheterna av att leva som man var något som uppmärksammades 

inom den framväxande maskulinitetsforskningen under 1980-talet. Anglo-

amerikansk maskulinitetsforskning utvecklades i spänningsfältet mellan olika 

politiska rörelser för gay- och civil rights, klasskamp och feminism.59 

Messner framhåller att maskulinitetspolitik förhåller sig till tre olika teman: 

mäns institutionella privilegier, kostnaden eller priset män själva betalar för 

att leva i enlighet med rådande mansnormer och slutligen skillnader och ojäm-

likheter mellan män. Dessa tre teman utgör för Messner axlar i ett analytiskt 

fält; han talar om maskulinitetspolitikens terräng, the terrain of the politics of 

masculinities, där det går att placera in olika mansrörelser beroende på deras 

inriktning. I det triangulära fält som bildas mellan axlarna placerar han sedan 

in olika mansrörelser beroende på inriktning. Antifeministiska grupper och 

även mycket av mansbefrielsen har uteslutande betonat kostnaden för män att 

leva i enlighet med traditionella mansroller. Radikalfeministiska män, exem-

pelvis författaren och debattören John Stoltenberg, har istället nästan uteslu-

tande betonat frågan om mäns institutionella privilegier. Maskulinitetspolitik 

som har fokuserat på marginaliserade gruppers rättigheter har å sin sida mest 

talat om skillnader och ojämlikheter mellan olika grupper av män.60 Jag kom-

mer att ta min utgångspunkt i Messners modell för maskulinitetspolitikens ter-

räng och hans uppdelning i tre maskulinitetspolitiska teman när jag analyserar 

den svenska statliga maskulinitetspolitiken. Detta ger en möjlighet att syste-

matisera och diskutera diskursiva effekter av olika sätt på vilka den statliga 

maskulinitetspolitiken utformas.  

Messners karaktärisering av en maskulinitetspolitisk terräng, med tre te-

man, har fortsatt att användas i maskulinitetsforskning under senare tid som 

 
58 Messner påpekar att Gay-aktivister har slagits mot diskriminering och uppmärksammat hur 

en manlig maktordning bygger på förtrycket av femininitet och homosexualitet. Denna kärn-

fråga har vävts samman med frågan om att befria män i allmänhet från tvingande mansnormer 

och behovet av att visa solidaritet med andra utsatta och marginaliserade män. Mer än andra 

har homo- eller bisexuella män och transpersoner också betalat ett direkt pris, genom diskrimi-

nering och våld, för oppositionen mot patriarkala ideal. Se Messner (1997); Connell (1995) s. 

216f. 
59 Messner (1997). 
60 Messner bygger på Connells teoretiserande kring den hegemoniska maskuliniteten och för 

Messner krävs att samtliga tre teman balanseras för att ge rättvisande analyser av män och mas-

kuliniteter, liksom för att formulera politiska mål som utmanar den hegemoniska maskuliniteten 

och istället syftar till social rättvisa. Messner hänvisar här till Connell som med social rättvisa 

(social justice) anknyter till filosofen Michael Walzer tankar om complex equality Connell 

(1995) s. 229.  
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en möjlig utgångspunkt för att analysera och problematisera politiskt engage-

mang för förändrade maskuliniteter och jämställdhet.61  

Ytterligare ingångar till att analysera maskulinitetspolitik erbjuds av stats-

vetaren Fidelma Ashe. I boken The new politics of masculinities: Men, power 

and resistance (2007) analyserar Ashe olika former av maskulinitetspolitik 

utifrån en utgångspunkt i nya sociala rörelser-teori (new social movement the-

ory) och poststrukturalistisk teoribildning kring identitet. Ashe analyserar 

maskulinitetspolitik och mansrörelser som en form av identitetspolitik.62 Ashe 

utgår från sociologen Anthony Giddens i sin analys av maskulinitetspolitik 

och menar att Giddens teorier om avtraditionalisering och intimitetens om-

vandling under senmoderniteten pekar ut viktiga faktorer som påverkar mäns 

identitet i samhället. Ashe hävdar samtidigt att detta inte tillräckligt förklarar 

komplexiteten i identitetsfrågor och genusrelationer, och att analysen därför 

måste utvecklas med hjälp av poststrukturella och feministiska perspektiv.63 

Hon anknyter till den feministiska kritik som går ut på att Giddens underteo-

retiserar frågor om den kvarvarande kopplingen mellan identitet och makt un-

der senmoderniteten. Hon framhåller att begrepp som avtraditionalisering, re-

flexivitet och expertsystem omarbetas för att kunna förklara kvarvarande in-

verkan från normativa och traditionella former av könsmakt (gender power) 

när det kommer till frågor om genuspolitik, sexualitet och identitet.64  

Ashe hävdar att olika former av mansrörelser och engagemang i frågor om 

män och feminism ska betraktas som exempel på nya sociala rörelser som har 

uppträtt under 1900-talet och som har centrerats kring frågor om identitet, akt-

ivism och frigörelse. Forskning om nya sociala rörelser har inriktats på att 

analysera dessa rörelser i termer av kollektivt handlande. Ashe betonar att 

poststrukturalistisk teori tillhandahåller avgörande insikter för analyser av be-

grepp som subjektivitet, makt och motstånd, vilka är centrala element i nya 

sociala rörelser. Ashe säger dock att hon inte omfamnar det som beskrivs som 

poststrukturalismens icke-normativa (non-normative) hållning.65 Hon analy-

serar maskulinitetspolitik i förhållande till en feministisk förståelse av makt 

och kön, men betonar också den typ av reglering, förändring och motstånd 

som möjliggörs i identitetspolitik, i linje med Michel Foucault och Judith But-

ler.  

Ashe påpekar att tidigare feministiska analyser av maskulinitetspolitik har 

tenderat att reducera olika former av mansgrupperingar och ”profeministiska” 

engagemang till en homogen rörelse. Hon lyfter fram skillnader mellan olika 

former av maskulinitetspolitik och belyser dess skilda genuspolitiska effek-

ter.66 I relation till Ashe kommer jag att fokusera på de skilda inriktningar 

 
61 Se exempelvis Hearn (2018).  
62 Ashe (2007) s.5.  
63 Ashe (2007) s. 25. 
64 Ashe (2007) s.28 
65 Ashe (2007) s. 5. 
66 Ashe (2007) s. 3. 
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maskulinitetspolitik kan ges och belysa vilka effekter olika inriktningar har 

vad gäller den statliga maskulinitetspolitikens sätt att förhålla sig till samhäl-

leliga maktstrukturer och feministiska analyser.  

Statlig maskulinitetspolitik 

När maskulinitetspolitik genomförs på statlig nivå – snarare än i formen av 

sociala rörelser – finns det behov av att utveckla det teoretiska ramverket vad 

gäller maskulinitetspolitik. De ingångar som tidigare forskning om maskuli-

nitetspolitik inom olika mansgrupper har gett fungerar väl för att analysera i 

vilken mån politiken adresserar frågor om mäns makt, mäns möjliga utsatthet 

samt skillnader mellan grupper av män. Dock krävs det ett analytiskt fokus på 

skillnaderna när det kommer till de olika formerna för politik som sociala rö-

relser och stater ägnar sig åt. Då en stat formerar maskulinitetspolitiska projekt 

eller formulerar policys om män och jämställdhet sker en institutionalisering. 

Medan maskulinitetspolitik som drivs inom sociala rörelser för fram politiska 

krav och utvecklar olika former av kollektiv kunskap fattar stater formella be-

slut. Sociala rörelser kan mycket väl bidra till informella institutioner – exem-

pelvis bidra till att frågor om att män bör agera jämställt får fäste i samhället 

som en oskriven regel eller en allmänt accepterad norm. Stater och regeringar 

etablerar däremot i hög utsträckning formella institutioner som påverkar sam-

hället i formell mening. Stater beslutar om policy, lagstiftning och åtgärder 

och har på det sättet makt och möjlighet att reglera, påverka och genomföra 

insatser för förändring på nationell nivå.67 För att analysera hur frågor om män 

och jämställdhet – maskulinitetspolitik – etableras och utvecklas på statlig 

nivå krävs också särskilda begrepp vilka jag har hämtat från nyinstitutionell 

teori.   

En avgörande skillnad mellan maskulinitetspolitik inom sociala rörelser 

och maskulinitetspolitik på statlig nivå är också att sociala rörelser på olika 

sätt kan ses som friare att formulera och driva frågor än vad staten är. En statlig 

maskulinitetspolitik behöver på ett helt annat sätt etablera politik i relation till 

befintliga institutionella ramverk – vilka i enlighet med nyinstitutionell teori 

och forskning kan vara svåra att förändra – och regeringar behöver även stöd 

för den politik som beslutas och strävar i många fall efter att etablera konsen-

sus. Om makten att påverka är långtgående inom den statliga maskulinitets-

politiken, jämfört med den maskulinitetspolitik som sociala rörelser företrä-

der, kan den också sägas vara begränsad till vad som uppfattas som politiskt 

möjligt, relevant och önskvärt i relation till en rad andra och emellanåt kon-

kurrerande intressen och överväganden.   

 
67 Sociala rörelser kan visserligen, precis som företag och andra organisationer, också upprätta 

formella institutioner, exempelvis genom att fatta formella beslut inom organisationer om stad-

gar eller andra regler, men dessa beslut påverkar inte samhället på samma sätt som formella 

institutioner i form av nationell lagstiftning eller policybeslut från en regering. 
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Forskning om män och jämställdhet i Sverige och Norden 

Olika aspekter av mäns roller i relation till jämställdhetspolitik i Sverige, och 

övriga nordiska länder, har varit föremål för ett flertal studier med olika in-

riktning. Inom nordisk maskulinitetsforskning har både positiva effekter av 

jämställdhetspolitiska ambitioner och profeministiskt engagemang framhål-

lits, om än med olika reservationer, men även hur diskurser om män och jäm-

ställdhet har kunnat reproducera olika maktordningar och kunnat ha en be-

gränsad feministisk potential.68 Som positiva effekter ses kvinnors stärkta po-

sitioner, politiskt och ekonomiskt, liksom välfärdspolitikens förmåga att möj-

liggöra (om än utan att nödvändigtvis realisera) en balans mellan arbete och 

omsorg för såväl män som kvinnor.69 Samtidigt har forskning pekat på hur 

jämställdhetspolitiken har reproducerat manliga privilegier och grundläg-

gande hegemoniska maktdimensioner och hur det i det svenska samhället har 

upprättats problematiska narrativ om jämställda (vita svenska heterosexuella 

och goda) män och ”andra män”.70 Svensk forskning har även berört feminist-

iskt engagemang hos män och även mäns antifeministiska uppfattningar, samt 

jämställdhetsarbete i mansdominerade organisationer.71 Även begreppet mas-

kulinitetspolitik har använts i dessa sammanhang för att karaktärisera engage-

mang som rör män, genus och jämställdhetsfrågor.72 Därutöver har maskulini-

tetsforskning inriktats på en lång rad frågor som på olika sätt berör jämställd-

het – allt från mäns våld mot kvinnor, maskulinitetskonstruktioner inom olika 

 
68 För en översyn av svensk och nordisk maskulinitetsforskning på området se Gottzén, Mell-

ström & Shefer (red.) (2020). Mellström (2019), Gottzén & Jonsson (2012), Egeberg Holmgren 

(2011).   
69 Johansson (2015), Klinth (2002) s. 96f, Nordberg (2005) s. 62f. I antologin Män i rörelse: 

jämställdhet, förändring och social innovation i Norden (2007) beskriver redaktören Øystein 

Gullvåg Holter nordiska välfärdsstater som framåtsträvande experimentfält för en ny manlig-

hetsformering, framför allt vad gäller faderskap. Holter beskriver tre huvudriktningar inom nor-

disk forskning om män och maskuliniteter: en materialistisk, en kulturorienterad och en diskurs- 

och ideologiinriktad. Dessa svarar mot forskning om män utifrån Connells perspektiv på mas-

kulinitet som kategori och institutionellt mönster, ett socialpsykologiskt perspektiv på maskuli-

nitet som livsmönster, grundat i Giddens förståelse av reflexivitet och modernitet, och diskurs-

teoretisk forskning som fokuserar maskulinitet som performativitet, med koppling till Foucault. 

Samtliga grenar, som alla också representeras i Män i rörelse, har identifierat olika problem 

med begreppet hegemonisk maskulinitet som analysverktyg i studiet av genusrelationer i nor-

diska sammanhang. Utmaningen för maskulinitetsforskningsfältet, och det gemensamma draget 

i de olika bidragen i antologin, beskriver Holter som: ”Att skapa könsteori med förståelse för 

samspel och konflikter, som inte låter sig reduceras till klass eller förenklade ’importerade’ 

maktmodeller, men samtidigt med känslighet för maktaspekter”. Holter (2007) s. 14. 
70 Gottzén & Jonsson (2012), Egeberg Holmgren (2011), Hill (2014). Dessa perspektiv har ti-

digt lyfts inom annan genusteoretisk forskning se Dahl (2004, 2005). 
71 Se bl.a. Egeberg Holmgren (2011), Mollwing (2021), Ekström (2012). 
72 Egeberg Holmgren (2011), Gottzén & Jonsson (2012). Denna forskning har bland annat re-

fererat till mitt eget forskningsprojekt och sättet jag karaktäriserat statlig maskulinitetspolitik.  
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yrkeskategorier i arbetslivet, utbildningsfrågor, folkhälsa, sexualitet, mäns at-

tityder i samhällsfrågor med mera.73     

När jag analyserar statlig maskulinitetspolitik i Sverige anknyter jag speci-

fikt till forskning om den historiska utvecklingen vad gäller hur frågor om män 

hanterats inom jämställdhetspolitiken. Inom denna forskning har Connells te-

oretiserande problematiserats och vidareutvecklats på en rad olika sätt utifrån 

olika diskursanalytiska perspektiv.74 Jag kommer även att använda resultat 

och empiri från delar av denna forskning när jag analyserar den idépolitiska 

kontext som omgärdar de statliga arbetsgrupper som utgör mitt huvudsakliga 

material och de olika sätt på vilka manlighet förstås och representeras inom 

den statliga maskulinitetspolitiken. Det finns det ett antal forskningsinsatser 

som jag har haft särskild användning av. 

Marie Nordberg har i avhandlingen Jämställdhetens spjutspets? Manliga 

arbetstagare i kvinnoyrken: jämställdhet, maskulinitet, femininitet och hetero-

normativitet (2005) analyserat framväxten av den svenska jämställdhetspoli-

tikens satsningar på män i så kallade kvinnoyrken. Hon fäster vikt vid hur 

visionerna om nya män har formulerats utifrån historiskt skiftande jämställd-

hetspolitiska diskurser. Hon visar hur manliga arbetstagare i kvinnodomine-

rade yrken har betraktats som centrala för den övergripande jämställdhetsut-

vecklingen och presenterar en historisk bakgrundsteckning av jämställdhets-

politikens idéutveckling, där hon visar hur den jämställdhetspolitiska förstå-

elsen av frågan om män i kvinnoyrken har förändrats över tid. Utifrån den 

könsrollsteori som låg till grund för jämställdhetstänkandet från 1960-talet 

fram över 1980-talet, representerade män i traditionellt kvinnliga yrken ett 

nedmonterande av traditionella könsmönster. Detta benämner Nordberg som 

en diskurs om ”jämställdhet som könsöverskridande likhet”. Under 1980-ta-

lets gång påverkas jämställdhetspolitiken av kvinnorörelsen och feminismen 

och uppmärksammar en patriarkal maktordning. Syftet för jämställdhetspoli-

tiken omformuleras mot att förbättra kvinnors villkor och uppmärksamma 

mäns motstånd mot jämställdhet. Detta kallar Nordberg för en diskurs om 

”jämställdhet som maktskillnad mellan könen” vilken vinner kraft vid 1990-

talets inledning. Samtidigt uppträder en konkurrerande diskurs om ”jämställd-

het som positiv särart”. Utifrån detta synsätt omformuleras frågan om män i 

kvinnoyrken. Manliga arbetstagare blir nu viktiga genom att bidra med köns-

kompletterande ”manliga” perspektiv inom kvinnodominerade arbeten. Den 

jämställdhetspolitiska målsättningen att främja fler män i kvinnoyrken menar 

Nordberg blev kontraproduktiv genom denna essentialistiska vändning som 

snarare har bidragit till att befästa en könssegregerande könsordning än att 

underminera den.75  

 
73 se Gottzén, Mellström & Shefer (2020).  
74 Klinth (2002), Nordberg (2005), Hill (2007, 2014). 
75 Nordberg (2005). 
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Teoretiskt utgår Nordberg från Connells teoribildning men ersätter Con-

nells strukturalistiska förståelse av kön med poststrukturalistisk teoribildning, 

både Judith Butlers performativitetsteori och den diskursteori som har utveck-

lats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Med Laclau och Mouffe beskriver 

Nordberg hur diskurser formar sociala verkligheter och samtidigt hela tiden är 

öppna för omtolkningar, och understryker att normbildningen kring ”den nye 

mannen” är flytande och föränderlig. Nordberg pekar på hur etablerandet av 

en diskurs om behovet av en ”ny man” inom svensk jämställdhetspolitik och 

debatt har utmanat en traditionell könsordning och hegemoniska maskulini-

tetsideal. Samtidigt observerar hon hur olika typer av normaliseringar och ute-

slutningar ingår i jämställdhetsdiskurser. Nordberg visar hur könsdikotomier 

upprätthålls genom att kön accentueras som kategori inom jämställdhetspoli-

tiken på grund av dess grundläggande heteronormativa inramning och inrikt-

ning. Hon tar fasta på att ”jämställdhet kan ses som en flytande signifikant, ett 

begrepp som genom skilda diskurser kan tillskrivas en mängd innebörder” och 

menar att det på samma sätt går att tala om hur en hegemonisk maskulinitet 

har uppdaterats inom jämställdhetsdiskursen genom nya betydelser av posit-

ionen ”man”.76 Nordberg ser en övergripande betydelseförskjutning i den jäm-

ställdhetspolitiska diskursen om den nye mannen i Sverige under den period 

hon undersökt. Från att ha varit ett ideal centrerat kring ”mjukismannen” un-

der 1970-talet ses den nye mannen på 1990-talet som en kombination av 

machomanlighet och jämställdhetsideal, en ”Clint Eastwood med disktrasa”.77  

Analyser av statlig maskulinitetspolitik behöver ta hänsyn till att jämställd-

hetspolitik är en verksamhet som ofta har strävat efter att etablera politisk kon-

sensus. Frågor om kön och makt har varit brännbara för den statliga politiken 

och utredningar om nya män har inte stått fria från överordnade politiska 

strukturer. Detta har diskuterats av historikern Roger Klinth som har analyse-

rat den svenska pappaledighetspolitikens framväxt och utveckling.  

I avhandlingen Göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 1960–

95 (2002) framhåller Klinth hur faderskap har varit fokus när svensk jäm-

ställdhetspolitik har förhållit sig till män. Från starten har den svenska jäm-

ställdhetspolitiken riktat sig till män i egenskap av fäder och kvinnor i egen-

skap av yrkesarbetande; målsättningen har varit ”att skaffa mamma jobb och 

göra pappa med barn”.78 Pappaledigheten har sedan dess uppkomst 1974 också 

varit det mest konkreta politiska styrinstrumentet för att göra svenska män mer 

jämställda. Detta har, som Klinth har visat, dock inte utgjort en så särdeles 

stark styrning. Den svenska pappapolitiken har betonat mäns frivillighet sna-

 
76 Nordberg (2005) s.73, 81, Laclau & Mouffe (1985). 
77 Nordberg (2005). 
78 Klinth (2002) s. 17, 243. 
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rare än plikt att vara pappalediga. Klinth menar samtidigt att denna valfrihets-

princip har utmanats på senare tid då den jämställdhetspolitiska debatten har 

influerats av mer feministiskt orienterade maktperspektiv.79 

Liksom Nordberg problematiserar Klinth begreppet hegemonisk maskuli-

nitet och kritiserar Connells förståelse av patriarkal makt.80 Utifrån Gramsci 

betonar Klinth hegemoniers bräcklighet och att maktpositioner måste ses som 

instabila till sin natur. Detta ställer stora krav på att nå konsensus i olika poli-

tiska processer i och med att konflikter kan ifrågasätta hegemonins status. 

Denna utgångspunkt är viktig för analyser av genuskonstruktioner inom 

svensk jämställdhetspolitik. Klinth vill söka efter de jämställdhetspolitiska 

processernas vitalitet, förändringspotential och samtidigt hegemonins ”hårda 

kärna” som markerar gränserna för konsensusbyggandet.81 Med begreppet 

”hegemonisk manlighetspolitik” analyserar Klinth hur politisk diskussion och 

praktik kring pappaledighet har reproducerat en hegemonisk manlighet sam-

tidigt som denna manlighet också har förändrats genom att ha utmanats av 

alternativa tolkningar.82 Den svenska pappapolitiken har utmanat en hegemo-

nisk maskulinitet och lyft fram mäns reproduktiva ansvar samtidigt som grun-

den för denna process har varit att jämställdhetspolitiken utformas på mäns 

villkor. Så länge mäns valfrihet har betonats har det gått att etablera en bred 

politisk konsensus om det eftersträvansvärda i att män förändrar sina prakti-

ker, men då frågan om kvotering har kommit på tal har samförståndet rubbats. 

Därför har en sådan åtgärd länge avfärdats inom jämställdhetspolitiken. För 

Klinth exemplifierar detta förhållande hur pappapolitiken har kunnat adres-

sera behovet av förändrade normer, men samtidigt inte på allvar har kunnat 

utmanat en hegemonisk maskulinitet i och med att män har fortsatt att leva i 

familjerelationer med en ojämställd arbetsdelning.83  

Både Nordberg och Klinth utgår från Connells teoretiserande om hegemo-

nisk maskulinitet, men vill undvika den typ av strukturell rigiditet som Con-

nell har kritiserats för. De utvecklar därför på olika sätt analysen av hegemo-

nisk maskulinitet genom att som Nordberg anlägga diskursanalytiska perspek-

tiv och som Klinth nyansera, men inte överge, en strukturell förståelse av pat-

riarkal makt. Båda bidrar till det den diskursanalytiske maskulinitetsforskaren 

Stephen Whitehead efterlyser, nämligen ett studium av maskulinitet som be-

tonar möjligheter till förändring, motstånd och transformation.84  

På liknande sätt diskuteras begreppet hegemonisk maskulinitet hos 

idéhistorikern Helena Hill, som i avhandlingen Befria mannen (2007) har ana-

lyserat den svenska mansrörelsen under 1970-talet och början av 1980-talet. 

Hill använder inte specifikt begreppet maskulinitetspolitik, men behandlar den 

 
79 Klinth (2002). 
80 Klinth (2002). 
81 Klinth (2002). 
82 Klinth (2002) s. 42. 
83 Klinth (2002) s. 43f, 357, 361. 
84 Whitehead (2002) s. 99. 
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svenska debatten om mansbefrielse under den senare delen av 1970-talet som 

uttryck för en av periodens sociala rörelser.85  

Mansbefrielsen handlade om att våga visa ömhet mot andra män, nå bättre 

relationer med kvinnor och ifrågasätta ”den traditionella mansrollen”, dess re-

gelverk och prioriteringar. Att vända sig från kampretorik och traditionell po-

litisk organisering, som ansågs vara typiskt manligt, och istället rikta sig mot 

privatliv, känslor och relationer var i sig ett politiskt ställningstagande. Jäm-

likhet, jämställdhet, medmänsklighet och frigörelse, alla dessa begrepp kunde 

tydligt kopplas samman med behovet av att lämna den patriarkala mans-

rollen.86 Hill menar att rörelsen trots sin begränsade storlek utmanade sam-

hällets genusordning på ett djupgående sätt, vilket märks i de starka reaktioner 

och ifrågasättanden som mötte de så kallade mjukismännen, reaktioner som 

lever vidare i dag. I sin analys diskuterar Hill hur mansrörelsen på 1970-talet 

opponerade sig mot hegemoniska uttryck för maskulinitet men även formule-

rade stereotypa idéer om vad en befriad man borde förstås som, som enligt 

Hill kan förstås som en egen form av oppositionell hegemoni. Hill beskriver 

hur den feministiska mansrörelsen tynade bort under tidigt 1980-tal och pekar 

på att den ersattes av en ny typ av statlig opinionsbildning kring behovet av 

en ny man. Här syftar Hill på de statliga arbetsgrupper som lanseras inom 

jämställdhetspolitiken under denna tid och som är fokus för mitt eget avhand-

lingsarbete.87 Det går att se de kontinuerliga tillsatta statliga arbetsgrupperna 

och utredningarna om mansrollsfrågor, män och jämställdhet som en statlig 

uppföljning av den mansbefrielserörelse Helena Hill har forskat om. Inte 

minst blir detta tydligt då jag följer utvecklingen under den senare delen av 

1990-talet och 2000-talet och vidare in på 2010-talet då utredningar om män 

och jämställdhet har fortsatt att tillsättas av svenska regeringar.   

Utifrån både Klinth och Hills forskning går det att urskilja ett behov av 

vidare forskning som motiverar denna avhandling. Medan Klinth har analyse-

rat framväxten av den statliga pappapolitiken har han inte annat än kort berört 

de olika utredningsprojekt som utgör fokus i denna avhandling. Klinth berör 

översiktligt Arbetsgruppen om mansrollen som var verksam från 1983 till 

1992 (efter 1985 omdöpt till Idégruppen för mansrollsfrågor) och lyfter då upp 

hur denna grupp diskuterade frågan om hur män kunde tjäna på att omfamna 

ett jämställt föräldraskap, därtill berörs den efterföljande Arbetsgruppen om 

barnen, papporna och arbetsmarknaden (den så kallade Pappagruppen). Verk-

samheten i dessa grupper analyseras dock inte på något systematiskt vis, vilket 

 
85 Hill (2007). 
86 Hill (2007). 
87 Hill (2007) s.36. Samtidigt som 1970-talets mansrörelse under 1980-talet och framåt ersätts 

av en gryende mansforskning och statligt arbete med mansfrågor menar dock Hill att radikali-

teten hos den tidigare mansrörelsen kom att mattas av när dessa frågor spreds till en bredare 

allmänhet.  
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inte heller varit Klinths syfte.88 Senare utredningsprojekt om män och jäm-

ställdhet under 1990-talet ingår inte heller då perioden för hans avhandling 

sträcker sig fram till 1994 och beslutet att införa en kvoterad månad i föräld-

raledigheten. Förutom att dessa omfattande arbetsgrupper och utredningar be-

handlas sparsamt hos Klinth analyseras de även huvudsakligen i relation till 

frågan om pappaledighet. I min avhandling analyserar jag deras bredare upp-

drag – inriktat på mansrollsfrågor och mäns roll i jämställdhetsarbetet gene-

rellt – och att grupperna hanterade en rad olika frågor utöver frågan om ett 

jämställt föräldraskap. I relation till den tidigare forskningen är det också in-

tressant att studera hur förståelsen av frågan om män och jämställdhet utveck-

las under perioden från 1980-talet fram till 2020-talet. Min avhandling foku-

serar idé- och policyutveckling under denna period och visar att begrepp som 

utvecklats inom maskulinitetsforskning, som Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet, påverkar policyutvecklingen och uttolkas på olika sätt inom de 

utredningsgrupper som är verksamma från den senare delen av 1990-talet och 

framåt. I min avhandling analyseras även hur frågor som rör yrkesliv, utbild-

ning, hälsa och inte minst – mäns våld mot kvinnor – diskuteras  och adresse-

ras på olika sätt inom arbetsgrupperna och utredningarna, och inom jämställd-

hetspolitiken, och hur detta står i relation till utvecklingen inom forskning och 

samhällsdebatt.   

Vid ett närmare studium av de olika arbetsgrupper och utredningar samt de 

jämställdhetspolitiska propositioner och skrivelser som utgör denna avhand-

lings huvudsakliga material, är det tydligt att Sverige, utöver vad som har vi-

sats i tidigare forskning, har etablerat ett urskiljbart policyområde om män och 

jämställdhet i bred bemärkelse, en slags statlig mansbefrielse, eller mer precist 

– statlig maskulinitetspolitik.  

Metodval för idéhistorisk policyanalys 

För att svara mot syftet att analysera institutionaliseringen av statlig maskuli-

nitetspolitik i Sverige, med fokus på idé- och policyutveckling inom den 

svenska jämställdhetspolitiken, utgår jag från en kombination av idéhistorisk 

och statsvetenskaplig metod. I detta avsnitt kommer jag att inledningsvis pre-

sentera det grundläggande idéhistoriska tillvägagångssätt jag utgått från i min 

analys av materialet. Därefter presenteras en metodologisk ansats för problem-

representationsanalys som har utformats av statsvetaren Carol Bacchi.89 

Denna ansats som har benämnts av Bacchi som ”What’s the problem repre-

sented to be?” har fått stor spridning inom forskning om jämställdhetspolitisk 

 
88 Klinth ger en översiktlig presentation av perspektiven hos Arbetsgruppen om mansrollen och 

regeringens Pappagrupp, men påpekar att han inte haft utrymme att närmare analysera det om-

fattande utredningsmaterialet hos dessa utredningsgrupper, Klinth (2002) s. 309. 
89 Bacchi (1999, 2009). 
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policyforskning och inom feministisk diskursiv institutionalism. Vidare pre-

senteras exempel på tillämpningar av Bacchis metod som genomförts inom 

tidigare forskning som berört historisk utveckling inom jämställdhetspolitiska 

frågor i Sverige och som jag hämtat inspiration från. Avslutningsvis specifi-

ceras den ansats jag själv har utvecklat för en idéhistorisk policyanalys där jag 

integrerat Bacchis metod i min idéhistoriska inriktning på idéutveckling, 

idékontexter och aktörskap. Det möjliggör en fördjupad förståelse av den hi-

storiska utvecklingen av en institutionaliseringsprocess och av de jämställd-

hetspolitiska problemrepresentationer av män och jämställdhet som avhand-

lingen fokuserar på.  

Idéhistorisk kontextuell analys  

Avhandlingens primära material består av statligt beställda rapporter och ut-

redningsmaterial på temat män och jämställdhet, samt propositioner och skri-

velser till riksdagen. I dessa formuleras en rad utsagor om hur män påverkas 

av jämställdhetsutvecklingen. Där används begrepp som ”mansrollen”, ”man-

lighet” eller ”maskulinitet” på olika sätt för att beskriva hur normer och för-

väntningar på män påverkar både mäns egna liv och samhället i stort. Över 

den period jag undersökt uppträder även uppfattningar om ”manligt och 

kvinnligt” som väsensskilda essenser. För att förstå hur dessa begrepp och 

idéer har kommit att användas inom jämställdhetspolitiken och diskuterats 

inom det policymaterial som jag analyserar, behöver materialet sättas in i re-

levanta idémässiga sammanhang. Det statliga policymaterial jag analyserar 

behöver med andra ord kontextualiseras. I min avhandling analyserar jag hur 

de problembeskrivningar som formuleras inom det jag karaktäriserar som den 

statliga maskulinitetspolitiken har varit beroende av idéer som har utvecklats 

och förts fram inom såväl forskning, samhällsdebatt och sociala rörelser som 

kvinno- och mansorganisationer. Jag analyserar även hur policyområdet om 

män och jämställdhet har utformats i relation till utvecklingar inom den över-

gripande jämställdhetspolitiken. 

Inom disciplinen idéhistoria har kontextualisering emellanåt beskrivits som 

ämnets grundläggande eller självklara metod och olika sätt att lyfta fram kon-

textens betydelse för historisk idéanalys har fått ökad uppmärksamhet på se-

nare tid.90 I idéhistoriska studier av politiskt tänkande eller samhällspolitiska 

frågor har denna kontextualiserande metod beskrivits på olika sätt. En kontex-

tuellt orienterad metod går exempelvis ut på att tolka texter och idéer ”i relat-

ion till de politiska, sociala och intellektuella sammanhang i vilka de formu-

lerades”.91 Ett kontextuellt tillvägagångssätt har vidare beskrivits som att rela-

tera och diskutera idéer eller ideologiska positioner som produceras av olika 

 
90 Mansén (2022). Se även Olausson (1994) för en introduktion till teori- och metodfrågor inom 

idéhistoria. 
91 Burman (2005) s. 15. 
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aktörer i relation till andra idéer och som en del av olika sammanhang, histo-

riska såväl som samtida med aktörerna som studeras.92 En variant av detta till-

vägagångssätt är den ideologianalytiska ansats som utvecklats av idéhistori-

kern Sven Eric Liedman som poängterar hur en politisk idé alltid uppstår i 

relation till andra idéer och utformas i relation till olika sammanhang. I relat-

ion till en bredare samhällskontext ges möjlighet att diskutera vad i ett material 

som utgör ett manifest idéinnehåll, tydligt uttryckt, respektive latent innehåll, 

underförstådda innebörder eller referenser.93 Det har även framhållits att det 

gängse idéhistoriska kontextuella tillvägagångssätt kan överensstämma med 

angreppsätt inom andra discipliner, exempelvis sociologiska teorier om kun-

skapsproduktion inom sociala rörelser, som också fokuserar på hur politiska 

uppfattningar utvecklas i relation till omkringliggande idémässiga och poli-

tiska sammanhang.94 Idéhistorikern Anna Ohlsson har beskrivit hur en kon-

textuell analys tjänar flera syften. Bland annat går det att undersöka texters 

förutsättningar, vad som kan sägas i den aktuella samhällsdebatten vid tiden, 

vad som utgör något unikt för tiden eller om utsagor överensstämmer med en 

bredare idédiskussion. Ohlsson framhåller därtill hur urvalet av de specifika 

kontexter som materialet relateras till är viktigt att specificera. En kontext 

skapas på olika sätt av forskaren och kan inte på något givet sätt sägas existera 

i sig själv. Här gör forskaren ett urval som behöver motiveras och där kontex-

terna som väljs kan fungera som ”nycklar” till materialet som studeras.95 En 

vägledande princip kan här vara vilka kontexter som krävs för att innehållet i 

materialet ska bli begripligt och meningsfullt och för att bedöma i vilken ut-

sträckning materialet bidrar med nya idéer eller specifika uttolkningar i relat-

ion till en omkringliggande idédebatt. I min avhandling relateras policymateri-

alet om män och jämställdhet till flera kontexter. Utvecklingen inom köns-

rollsforskning och sedermera genus- och maskulinitetsforskning är en avgö-

rande kontext varifrån begrepp och perspektiv hämtas och uttolkas inom den 

statliga maskulinitetspolitiken. Idéer och perspektiv som utformas inom 

kvinno- och mansrörelser är likaledes viktiga och därtill den offentliga debatt 

som förs om män och jämställdhet under perioden. Under en viss period, sär-

skilt vid det inledande 1990-talet, utgör olika idéer om mäns och kvinnors 

särart och idéer om unga mäns behov av manliga förebilder en stor inspira-

tionskälla för tankar som formuleras inom statligt policyarbete. En ytterligare 

kontext utgörs av de teorier om könsmakt och frågor om mäns våld mot kvin-

nor som utvecklas inom forskning, kvinnojoursrörelse och politik och som får 

stort genomslag under 1990- och särskilt 2000-talet och som varit avgörande 

för den policyutveckling som sker kopplat till frågor om män och jämställdhet.  

 
92 Isaksson (2007) s. 17. 
93 Liedman (1989). 
94 Isaksson (2007) s. 17–18. För en genomgång av samhällsvetenskaplig idéanalys, särskilt vad 

gäller beskrivande idéanalys respektive diskursanalys, se Beckman (2005) s. 49, 88. 
95 Ohlsson (2008) s. 16f. 
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Den tidigare forskning som rört historisk idéutveckling om män och jäm-

ställdhet som jag på ett direkt sätt bygger vidare på har på liknande sätt använt 

en kontextuell analysmetod. I Hills avhandling om den svenska mansrörelsen 

studeras hur mansrörelsens idéer kan uttolkas som en sammanhållande ideo-

logi. Hill analyserar dessa idéer i relation till en bredare samhällelig kontext 

och särskilt den debatt som förs om mansbefrielse i medier och debattböcker 

vid tiden. På så vis framstår vart mansrörelsen hämtade inspiration men även 

vilken påverkan som mansrörelsen hade på den allmänna debatten.96 Klinths 

avhandling inbegriper en fördjupad analys av hur tanken, eller idén, om ett 

jämställt föräldraskap och en ny mansroll etablerades under 1960-talet i sam-

spel mellan könsrollsforskare, politiska aktörer och samhällsdebattörer, och 

hur detta skapade förutsättningar för politiska reformer. Därtill analyseras fö-

reställningarna om ett nytt manligt föräldraskap i relation till den familje- och 

jämställdhetspolitiska diskussionen i stort i samhället.97 Idéerna om den nya 

pappan sätts på så sätt i ett vidare politiskt sammanhang. Klinth studerar också 

de olika problembilder som etablerades inom politik och samhällsdebatt vad 

gällde behovet av nya fäder.98 Denna inriktning mot att studera problembilder 

delar jag i denna avhandling. Med utgångspunkt i en idéhistorisk kontextuell 

metod kommer jag att analysera hur olika specifika problemförståelser eller 

problemrepresentationer etableras inom statligt policymaterial och inom jäm-

ställdhetspolitiken. I min analys av dessa problemrepresentationer har jag 

hämtat metodologisk inspiration från statsvetenskaplig policyforskning. 

Att analysera policy som problemrepresentation 

Den specifika metod för policyanalys som jag kommer att tillämpa i anpassad 

form i denna avhandling går att benämna som problemrepresentationsanalys. 

Sammanfattningsvis syftar problemrepresentationsanalys på att undersöka hur 

ett politiskt problemområde konstrueras, vilka förslag på lösningar som blir 

motiverade till följd av detta sätt att problematisera frågan och vilka effekter 

detta för med sig vad gäller politikens inriktning och avgränsning. Enligt post-

strukturell policyforskning är policys inte någon enkel reaktion på vad som 

uppfattas vara problem i samhället, utan ett sätt att definiera eller konstruera 

sociala fenomen som politiska problem.99  

I boken Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems 

(1999) beskriver Bacchi hur utpekandet av ett samhällsproblem sker inom ra-

men för diskurser med normer för vad som är begripligt, normalt eller avvi-

kande. Representationer av policyproblem inbegriper på detta sätt en tolkning 

av världen och sätter upp ramar för hur ett samhälleligt fenomen ska förstås 

 
96 Hill (2007) s. 34–35. 
97 Klinth (2002) s. 50–51. 
98 Klinth (2002) s. 50–51. 
99 Se även Bacchi & Goodwin 2016, Bacchi & Eveline 2010. 
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och hanteras. Ramarna utgörs av bestämningar av vad som uppfattas vara pro-

blematiskt och vilka orsaker som anses ligga bakom problemet.100  Bacchis 

modell för analyser av problemrepresentationer har kategoriserats som en 

kombinerad policy- och diskursanalys.101 Hennes ansats lämpar sig väl för 

analyser av hur politiska frågekomplex har konstruerats och vilka effekter den 

specifika form av att formulera en viss politisk fråga har. Hos Bacchi handlar 

det om att analysera bakgrunden och de underliggande antagandena som finns 

till en föreslagen politisk åtgärd och att skärskåda den problemformulering 

som ligger till grund för ett politiskt förslag. Konkret utgörs Bacchis ansats av 

ett antal sammanlänkade analysfrågor som i tur och ordning ställs till det po-

licymaterial som studeras och som tar sikte på att synliggöra: hur ett policy-

problem specifikt representeras; vilka grundantaganden som denna represen-

tation vilar på; bakgrunden till att ett specifikt policyproblem formuleras; vad 

som lämnas oproblematiserat inom representationen; vilka effekter den speci-

fika representationen ger upphov till; och hur problemrepresentationen har 

producerats, spridits och diskuterats.102  

Syftet med modellen är att möjliggöra ett kritiskt utforskande av problem-

representationer som tar fasta på hur policyproblem konstrueras och utformas 

beroende på olika grundantaganden som inte enbart pekar ut vad som anses 

vara viktigt att adressera politiskt utan som även exkluderar andra alternativa 

problemförståelser. Bacchi påpekar vikten av att analysera vad som inte blir 

del i en problemrepresentation eller problemformulering. Aspekter som ute-

lämnas eller som inte finner sin plats i representationer av problem utesluter 

reflektion kring vissa frågor och därmed också visst handlande, och i förläng-

ningen utesluts vissa utsagor om världen. Utifrån denna analys syftar Bacchis 

metod till att vidare kunna diskutera hur problemrepresentationer kan bidra 

till att reproducera förgivet tagna antaganden, politiska strukturer och sociala 

maktordningar.103 I linje med en diskursanalytisk utgångspunkt kan problem-

representationer ses som uttryck för grundläggande diskurser som kan röra 

samhällssyn, ideologi, genusordningar med mera. Syftet med att undersöka 

vad som anses problematiskt, eller i behov av åtgärder, givet en viss policy i 

termer av problemrepresentation kan synliggöra underliggande förståelser 

och diskursordningar. Diskursbegreppet används av Bacchi för att synliggöra 

hur problemrepresentationen formas av omkringliggande samhälleliga eller 

 
100 Bacchi (1999) s. 3f, se även Bacchi (2009). 
101 Freidenvall (2006) s. 51. 
102 Frågorna specificeras som: 1. What‟s the “problem” represented to be in a specific policy?; 

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the “problem‟?; 3. How 

has this representation of the “problem‟ come about?; 4. What is left unproblematic in this 

problem representation? Where are the silences? Can the “problem‟ be thought about differ-

ently?; 5. What effects are produced by this representation of the “problem‟?; 6. How/where 

has this representation of the “problem‟ been produced, disseminated and defended? Bacchi 

(2009) s. 2. 
103 Bacchi (2009).  
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vetenskapliga diskurser och hur dessa diskurser inbegriper inne- eller uteslut-

ningsmekanismer och ramar in vad som blir rimligt och möjligt att uttrycka. 

Som exempel kan nämnas hur synen på individuella eller strukturella förkla-

ringsmodeller inom politiken sätter ramar för hur en viss fråga formuleras och 

vad som sedan kan bli föremål för åtgärder.104 Synen på exempelvis kön, klass, 

sexualitet och etnicitet kan på motsvarande sätt ha betydelse för hur problem-

formuleringen konstrueras och vilka grupper eller subjekt som kommer att 

adresseras, inkluderas eller marginaliseras inom en policy. 

Att kombinera denna statsvetenskapliga policyanalys med en idéhistorisk 

metod framstår för mig som både relevant och välmotiverat. I Bacchis modell 

för analyser av politiska problemrepresentationer betonas vikten av att under-

söka de antaganden som ligger till grund för en specifik policy. Här ger en 

idéhistorisk ansats möjlighet till en fördjupad kontextualisering där policypro-

duktion relateras till omkringliggande idéer inom forskning, politiskt liv och 

samhällsdebatt. Utifrån min kombinerade ansats av idéhistorisk och policy-

analytisk metod vill jag analysera hur mansfrågorna växer fram och etableras 

som politiska problemområden i samspel mellan forskning, samhällsdebatt 

och politik, hur de antaganden som läggs till grund för problemförståelsen – 

sättet problemet med män och jämställdhet representeras – på olika sätt blir 

styrande för de lösningar som presenteras och hur mansfrågorna etableras som 

statlig maskulinitetspolitik. Det idéhistoriska angreppssättet ger även möjlig-

het att på ett fördjupat sätt analysera hur problemförståelsen utvecklas över 

tid. En mer utförlig presentation av metoden följer i detta kapitel. 

I min analys av statligt utredningsmaterial om män och jämställdhet utgörs 

materialet framför allt av utredningar och rapporter med beskrivningar av pro-

blem och lösningar. Det är fråga om policy- och kunskapsmaterial där Bacchis 

metod för analyser av problemrepresentation lämpar sig väl. Detsamma gäller 

för den analys jag gör av de statliga skrivelser och propositioner där policys 

om män och jämställdhet beslutas. Jag har dock valt att anpassa och utveckla 

metoden på ett sätt som underlättar för en analys av hur problemformulering-

arna om män och jämställdhet har utvecklats över tid och där jag kan jämföra 

de olika arbetsgrupperna och utredningsprojekten om män och jämställdhet, 

som har varit verksamma under den period jag har valt.  

Tillämpningar av metoden för analys av problemrepresentationer 

I svensk forskning som har använt sig av Bacchis metodologiska ansats i ana-

lyser av problemrepresentationer av olika jämställdhetsfrågor har Bacchis frå-

gebatteri anpassats och utvecklats. Jag har hämtat inspiration till min egen an-

passning av Bacchis analysfrågor från två håll, dels Lenita Freidenvalls av-

handling om den historiska utvecklingen vad gäller kvinnorepresentation i 

svensk riksdag, dels Linda Ekströms avhandling om jämställdhetsarbete i 

mansdominerade organisationer. 

 
104 Freidenvall (2006). 
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I avhandlingen Vägen till Varannan damernas: om kvinnorepresentation, 

kvotering och kandidaturval i svensk politik 1970–2002 (2006) använder Frei-

denvall Bacchis metodologiska ansats för att analysera riksdagspartiernas 

olika strategier för en ökad kvinnorepresentation, och hur partierna och kvin-

noförbunden har beskrivit och förklarat problemet med kvinnors underrepre-

sentation och vilka lösningar de sett som lämpliga för att åtgärda detta pro-

blem.105 Avhandlingen visar hur sättet att formulera problemet om kvinnors 

underrepresentation i politiken förändrades över perioden, och även vad som 

uppfattades som lämpliga sätt att lösa problemet. Från att ses som en fråga om 

individuella rättigheter för kvinnor, där orsaker till problemet ansågs bero på 

bristande kunskap eller svårigheter att kombinera partipolitiska uppdrag med 

ansvar för barn, något som i positiv anda uppfattades som ett problem som 

skulle försvinna med tiden och där lösningar kunde vara utbildningsinsatser 

för partiaktiva kvinnor, tillsammans med förbättrade rutiner i nomineringspro-

cesser, blev problembeskrivningen från mitten på 1980 talet tydligare präglad 

av strukturella maktperspektiv där kvinnors generella underordning och mäns 

motstånd hamnade i förgrunden. Kvotering kunde därmed föras fram som en 

mer adekvat lösning på frågan om hur partiernas riksdagslistor skulle bli jäm-

ställda.  

Freidenvall använder sig av Bacchis utgångspunkter för analyser av pro-

blemrepresentationer, men har valt att anpassa de analytiska frågor som Bac-

chi har presenterat och omstrukturerat dessa i viss mån. I linje med Bacchi har 

Freidenvall analyserat problemrepresentationerna i det undersökta materialet 

genom att skilja ut hur de på en övergripande nivå formuleras – eller identi-

fieras – och vad som ses som orsaker till problemet – hur de diagnostiseras. 

Därefter fokuseras de lösningar som föreslås kopplat till problemframställ-

ningen. Freidenvall använder begreppet prognostisering i analysen av lös-

ningsförslag. Lösningen på ”problemet” omfattar specifika åtgärder och över-

väganden av exempelvis vilka strategier som betraktas som adekvata och pas-

sande. Här går det att urskilja hur premisserna för problemframställningen och 

sättet som problemet representeras gör att vissa åtgärder framstår som givna 

och andra som mindre tänkbara eller lämpliga. Freidenvall poängterar även att 

det i samband med aktörernas bedömning av vad som är rimliga lösningar 

framkommer en uppfattning om vem som ses som ansvarig för problemets 

lösning och även vem som har rätten att definiera ansvarsförhållandet, eller 

kortfattat ”vem som äger frågan”.106  

Utifrån dessa frågor analyserar sedan Freidenvall relationen mellan hur 

problemet identifieras och diagnostiseras med hur det prognostiseras, vilka 

 
105 Freidenvall (2006) s. 13f. Avhandlingen analyserar även hur partiernas strategier för en ökad 

kvinnorepresentation tillämpats i praktiken i samband med nomineringsprocesserna inför riks-

dagsvalet 2002 och vilken roll som kvinnor har haft i den processen. 
106 Freidenvall (2006) s. 31. 
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lösningsförslag som förs fram. I detta led används begreppet diskursiv inram-

ning för att lyfta fram vilka underliggande antaganden och begreppsförståelser 

som diskussionerna om problemrepresentationen ligger inbäddade i. I detta 

fall om exempelvis kvinnors underrepresentation i politiken förstås utifrån en 

individuell eller strukturell förklaringsmodell, och vilken innebörd begreppet 

jämställdhet har i den kontext där problemet med kvinnorepresentation disku-

teras. Detta kopplas sedan till en analys av de diskursiva effekter problemre-

presentationen får – hur sättet att problematisera eller politisera en fråga blir 

styrande för de faktiska förslag som presenteras och genomförs, och för hur 

grupper eller individer adresseras inom ett politikområde, något som i sin tur 

har reella konsekvenser för kvinnors respektive mäns identitetskonstruktioner, 

deras handlingsutrymme och relationen dem emellan.107  

Jag kommer, på ett liknande sätt som Freidenvall, använda begreppen iden-

tifikation, diagnostisering och prognostisering i min analys av de problemre-

presentationer om män och jämställdhet som går att utläsa i mitt eget material. 

Jag kommer även använda mig av begreppsparet diskursiv inramning och dis-

kursiva effekter, för att synliggöra och analysera kopplingen mellan problem-

representationens övergripande nivå, dess identifikation och diagnostisering, 

och hur det på olika sätt styr vilka politiska förslag på åtgärder, prognostise-

ring, som lanseras av de olika utredningsprojekten om mansfrågor jag under-

söker.  

I likhet med Freidenvall kommer jag även att diskutera kontinuitet och för-

ändring över tid. Freidenvall analyserar detta med fokus på diskursiv och re-

gulativ förändring och kontinuitet. Den diskursiva nivån rör förändring eller 

kontinuitet vad gäller den normativa nivån, hur själva innebörden av problem-

formuleringen utvecklas eller behåller sin innebörd under den undersökta pe-

rioden. Här undersöks hur den diskursiva inramningen av frågan (om kvinno-

representation) genomgår en utveckling, exempelvis genom att centrala be-

grepp inom problemrepresentationen förändras eller laddas med nya innebör-

der, och hur detta kan skilja sig hos olika aktörer (politiska partier) där vissa 

utvecklar en ny problemförståelse medan andra håller fast vid tidigare etable-

rade förståelser av policyproblemet. Den regulativa nivån rör för Freidenvall 

hur själva regelverket och praktikerna för politiken (nomineringsprocesser 

inom politiska partier) utvecklas eller behåller sin tidigare form.108 I min egen 

analys kommer jag att analysera kontinuitet och förändring med fokus på dis-

kursiv utveckling vad gäller hur frågan om män och jämställdhet identifieras, 

diagnostiseras och prognostiseras för att kunna urskilja hur den övergripande 

problemrepresentationen, den diskursiva nivån, förhåller sig till de specifika 

åtgärder som olika utredningsprojekt lämnar förslag på, det vill säga de kon-

kreta politiska insatser som antas kunna åstadkomma en önskvärd förändring, 

 
107 Freidenvall (2006) s. 32. 
108 Freidenvall (2006) s. 32, 250f. 
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den regulativa nivån. Det kan röra sig om exempelvis kunskapshöjande insat-

ser eller mer strukturella åtgärder som kvotering av föräldraledigheten.  

Ett annat exempel på anpassning och utveckling av Bacchis analysmodell, 

som jag har tagit intryck av återfinns i Linda Ekströms avhandling Jämställd-

het – för männens, arbetarklassens och effektivitetens skull?: En diskursiv po-

licystudie av jämställdhetsarbete i maskulina miljöer.109 I likhet med Freiden-

vall har Ekström anpassat Bacchis analysfrågor till sin undersökning av hur 

jämställdhetsarbete förstås och formuleras inom tre olika mansdominerade or-

ganisationer (Organisationen Män för jämställdhet, IF metall samt Polisen). 

Ekström har operationaliserat metoden för problemrepresentationsanalys i tre 

övergripande analysfrågor: Hur rådande ojämställdhet representeras? Vad 

som lämnas oproblematiserat i dessa framställningar och vilka alternativa lös-

ningar som därmed blir perifera? Samt slutligen vilken typ av jämställdhets-

politik som möjliggörs, och vilka begränsningar, utestängningar och subjekts-

positioner som upprättas?110 

 Som hos Bacchi ligger fokus i Ekströms analys således på hur en problem-

representation, och antagandena som ligger till grund för denna, inbegriper 

vägval som gör att alternativa sätt att problematisera eller politisera policyfrå-

gan exkluderas, trängs undan eller förblir osynliga eller oreflekterade. Detta 

avgränsar vilka faktiska åtgärder som ses som relevanta och skapar en möjlig-

het för vissa subjektspositioner för män och kvinnor i den jämställdhetspoli-

tiska debatten som kan inverka på synen på maktförhållanden och ansvaret för 

jämställdhetsarbetet. I min användning av Bacchi kommer jag att som Ek-

ström diskutera hur olika aspekter inkluderas eller exkluderas. Detta kommer 

jag analysera som diskursiva effekter av problemrepresentationen.  

Ekström utvecklar även Bacchis metodologiska ansats genom att kombi-

nera hennes modell för analys av problemrepresentationer med analytiska be-

grepp från diskurspsykologi, mer specifikt begreppet tolkningsrepertoar.111 En 

svaghet med Bacchis modell för policyanalys är att den inte i tillräcklig ut-

sträckning ger verktyg för att lyfta fram motsägelser, variationer och spän-

ningsfält som ofta återfinns i processer av meningsskapande kopplat till en 

problemrepresentation eller förståelsen av samhällsfenomen och politiska frå-

gekomplex. Detta är något som är framträdande när materialet som i Ekströms 

fall är diskussioner som har förts inom en organisation, där frågor stöts och 

blöts och en gemensam hållning ska arbetas fram. Ekström talar om ”problem-

formuleringsprocesser”.112 Utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv riktas 

fokus mot hur aktörer som är involverade i meningsskapande om i det här 

fallet jämställdhetsfrågor, ofta kan inta olika positioner, ha meningsskiljaktig-

 
109 Ekström (2012). 
110 Ekström (2012) s. 71f. 
111 Ekström (2012) s. 65. 
112 Ekström (2012) s. 13. 
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heter och att begrepp kan laddas med flera olika betydelser. En tolkningsre-

pertoar kan på det sättet beskrivas som en variation av möjliga positioner och 

uttolkningar som möjliggörs kopplat till en övergripande fråga om vad jäm-

ställdhet betyder eller vilket syftet är med jämställdhetsarbete för en organi-

sation. Att identifiera mångsidighet, spänningar och konfliktområden inom en 

problemrepresentation är angeläget, som Ekström skriver, för att undvika en 

förenklad eller monolitisk beskrivning av specifika problemrepresentationer 

inom policyanalyser.  

Ekström betonar även, i linje med diskurspsykologisk teori, vikten av att 

uppmärksamma olika retoriska mönster inom problemrepresentationen och 

visa hur språkbruk, liknelser eller målande beskrivningar kan användas som 

retoriska resurser för att skapa förståelse, mening och underbygga argumen-

tation.113 I linje med detta kommer jag i analysen av maskulinitetspolitiskt ut-

redningsmaterial att fästa vikt vid hur problemrepresentationer konstrueras 

och underbyggs retoriskt. Detta visar på den roll som aktörerna som utformar 

policys har och hur de kan fokusera och ladda vissa betydelser med mening, 

vilket är en betydelsefull del i den processen som formar diskursiva utsagor 

och skapar problemrepresentationer. 

Idéers och aktörers betydelse i policyanalys 

I min avhandling har jag hämtat inspiration från ytterligare exempel på forsk-

ning som har diskuterat idéers och aktörers betydelse för policyanalys och stu-

dier av institutionell förändring. En av dessa är Josefina Eriksons statsveten-

skapliga forskning om institutionaliseringen av den svenska sexköpslagen.114 

Erikson utgår från feministisk nyinstitutionell forskning som betonar idéers 

betydelse för institutionell förändring. I hennes forskning studeras hur policy-

utveckling och institutionell förändring (i detta fall den svenska lagstiftningen 

om förbudet mot köp av sexuella tjänster) bygger på en underliggande idéut-

veckling och politiskt aktörskap. Eriksson delar Bacchis konstruktivistiska 

förståelse av hur policyfrågor konstrueras men har utvecklat en variant av dy-

namisk frameanalys för att analysera idéers roll för institutionell förändring 

och samtidigt kunna fokusera på aktörers betydelse för problemformulering. 

Erikson påpekar att politik i stort handlar om att lösa gemensamma problem, 

men att förståelsen av vad som utgör sådana problem beror på den kontext i 

vilken de uppmärksammas och konstrueras diskursivt. Utifrån en viss idékon-

text formulerar policyaktörer vad och varför något är ett samhälleligt problem 

och hur det bör lösas. När fokus fästs vid idéers betydelse för policyskapande 

blir ett historiskt perspektiv avgörande. Erikson beskriver detta som en ”Ide-

ational Approach to Gendered Institutional Change”.115 I sin avhandling lyfter 

 
113 Ekström (2012) s. 62 f.  
114 Erikson (2011, 2019), se vidare Freidenvall (2021). 
115 Erikson (2019). 
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hon fram att när policyproblem formuleras utgår diskussionen ofta från tidi-

gare problemförståelser och idéer som utvecklas vidare, justeras eller omfor-

mas. Policyutveckling och institutionell förändring bygger på så vis på en un-

derliggande idéutveckling. I Eriksons fall handlar det om att förklara hur en 

förändring av den svenska lagstiftningen om prostitution kunde ske och hon 

fokuserar på utvecklingen inom politiken under 1990-talet där tanken att kri-

minalisera sexköparen, inte personen som säljer sex, vann stöd inom riksda-

gen och ledde till att sexköpslagen trädde i kraft 1999. Erikson förklarar för-

ändringen utifrån en analys av processen där uppfattningen av ”problemet” 

med prostitution stegvis förändrades beroende på de idéer som olika aktörer 

inom politiken förde fram och som gradvis vann konsensus. Avhandlingen 

fokuserar på den politiska diskussionen och hanteringen av frågan i riksdagen 

och materialet utgörs av riksdagstryck: utredningar, propositioner, remissvar, 

motioner, debattprotokoll och utskottsbetänkanden.116 När det kommer till 

idéanalysen i Eriksons avhandling fokuserar den de argument som olika poli-

tiska företrädare framför och hur frågan om prostitution och sexköp ramas in 

i olika lagstiftningsprodukter.  

I min avhandling om den statliga maskulinitetspolitiken hämtar jag inspi-

ration från Erikson när det kommer till att studera institutionaliseringsproces-

ser historiskt och ser som idéhistoriker möjlighet att analysera idépåverkan i 

bredare bemärkelse, genom att uppmärksamma hur idéer inom forskning, 

samhällsdebatt och sociala rörelser ger upphov till politiska initiativ och in-

stitutionell förändring.   

Ytterligare perspektiv som jag hämtar inspiration från har förts fram av ge-

nusvetaren Teresa Kulawik som har pekat på olika möjligheter att vidareut-

veckla Bacchis problemrepresentationsanalys med fokus på aktörers bety-

delse. Kulawik har diskuterat begränsningar inom både nyinstitutionell teori 

och diskursanalytisk feministisk analys och vill övervinna dessa genom att 

dekonstruera åtskillnaden mellan att å ena sidan analysera kopplingen mellan 

institutioner och agens eller aktörskap och å andra sidan analysera hur diskur-

ser formar verksamheter och inriktning inom politiska institutioner.117 

Kulawik anser att bristen inom genusinriktad institutionsforskning som inte 

har inbegripit diskursteoretiska perspektiv är att den inte till fullo förmår ana-

lysera underliggande normerande exkluderingar inom politiken. Kulawik kri-

tiserar samtidigt Bacchis metod för problemrepresentationsanalys för att inte 

kunna förklara hur skillnader i politiska diskurser uppstår mellan exempelvis 

olika länder och politiska kontexter. Diskursiv policyanalys talar gärna om 

politiska institutioner utan att tillräckligt analysera hur dessa institutioner age-

rar. Kulawik betonar också behovet av att kunna urskilja under vilka villkor 

aktörer kan använda diskurs i syfte att etablera politiska projekt och under 

 
116 Erikson (2011). 
117 Kulawik (2009). 
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vilka villkor politiska aktörer används av diskursen.118 Kulawik betonar även 

att institutioner genom hur de arrangeras eller organiseras ger tillträde för 

vissa aktörer och att detta styr diskursutvecklingen. Hon understryker att: 

”The configuration of institutional arrangements has important implications 

for discursive practices because they structure access to discursive arenas and 

styles of communication.”119  

I min analys av den statliga maskulinitetspolitiken tar jag hänsyn till de 

aspekter Kulawik har anlagt. Tillsammans med att jag undersöker hur olika 

problemrepresentationer konstrueras inom de olika statliga utredningspro-

jekten om män och jämställdhet fokuserar jag på aktörernas roll i denna pro-

cess. Jag undersöker samspelet mellan de olika aktörer som har ingått inom 

de olika utredningsprojekten och uppmärksammar deras olika kopplingar till 

politiska partier, organisationer och andra institutioner. Jag undersöker vilka 

aktörers perspektiv som premieras och vilka som inte följs upp inom policy-

arbetet. 

En idéhistorisk modell för policyanalys  

Utifrån genomgången av min grundläggande idéhistoriska analysmetod cen-

trerad på en kontextualiserande analys, Bacchis modell för analys av problem-

representationer och tidigare tillämpningar av denna analysmodell, samt ex-

emplen på tidigare studier av policyutveckling och institutionalisering som har 

fokuserat sambandet mellan idéer och aktörer kommer avhandlingens egen 

tillämpade analysmodell nu att beskrivas mer i detalj.  

Den analysmodell jag har utvecklat för denna avhandling syftar till att 1) 

studera leden i en institutionaliseringsprocess vad gäller framväxten och in-

rättandet av maskulinitetspolitiken som policyområde, en s.k. statlig maskuli-

nitetspolitik och 2) analysera hur problemrepresentationerna av frågan om 

män och jämställdhet har konstruerats och utvecklas genom dessa led. Sam-

mantaget ger modellen en möjlighet att följa utvecklingen från att en idé lyfts 

upp och diskuteras inom samhällsdebatt, forskning och sociala rörelser till att 

den adresseras inom politiken, utreds och utvecklas till en policy som formellt 

beslutas. Hela vägen från idé till institution är således föremål för analysen.  

Leden i institutionaliseringsprocessen motsvarar avhandlingens fyra fråge-

ställningar vilka handlar om hur frågan om män och jämställdhet diskursivt 

har ramats in, politiserats, problematiserats och formellt institutionaliserats. 

Genom dessa led analyserar jag sedan hur problemet män och jämställdhet har 

identifierats, diagnostiserats och prognostiserats, det vill säga vad som har 

ansetts vara själva problemet, vad som har setts som dess orsaker och hur det 

bedömts bäst kan åtgärdas samt vilka diskursiva effekter problemrepresenta-

tionerna har fått.  

 
118 Kulawik (2009) s. 269.  
119 Kulawik (2009) s. 270. 
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För att möjliggöra en analys av hur etablerandet av policyområdet har ut-

vecklats över tid kommer avhandlingen att struktureras kronologiskt och följa 

de olika huvudsakliga utredningsprojekt som har varit verksamma under av-

handlingens period och se hur de har omhändertagits inom politiken, med start 

på 1980-talet och vidare in över 1990-talet och det inledande 2000-talet. I av-

handlingens avslutande kapitel kommer sedan frågan om kontinuitet och för-

ändring att analyseras och summeras. 

Det första ledet i analysen – den diskursiva inramningen – utgörs av en 

analys av den idémässiga och jämställdhetspolitiska kontext som har omgär-

dat frågan om män och jämställdhet och vilka problemrepresentationer om 

mansfrågor som har förts upp i samhällsdebatt och forskning – och som har 

gett förutsättningar för att frågan ska bli aktuell för politisk utredning. Detta 

led relaterar till Bacchis fråga om vilka antaganden som ligger till grund för 

en politisk problemrepresentation. Idéerna kring män och jämställdhet har inte 

konstruerats i ett vakuum. De har som alla typer av idéer och ideologiska ut-

sagor formulerats i relation till andra historiska och idéhistoriska samman-

hang. Primärmaterialet sätts därför i relation till omkringliggande texter, idéer 

och fenomen, utan vilka materialets innehåll skulle bli otillräckligt belyst eller 

rent av vara svårt att förstå.  

Det andra ledet – hur frågan har politiserats – analyserar hur staten har 

adresserat frågan om män och jämställdhet och initierat utredningsarbeten el-

ler andra åtgärder för att belysa frågan. I det här ledet analyseras de uppdrag 

som har givits till utredningsgrupperna som har tillsatts för att komma fram 

med förslag på åtgärder för att främja mäns engagemang i jämställdhetsar-

betet. I relation till Bacchi relaterar detta led dels till hur frågan identifieras 

politiskt, dels till hur den inriktning utredningarna får inbegriper uppfattningar 

om vad som har orsakat problemet – diagnostiseringen.  

Det tredje ledet – hur frågan har problematiserats – tar fasta på hur de ar-

betsgrupper och utredningsprojekt jag analyserar har formulerat samman-

hållna problemrepresentationer, vilka övergripande perspektiv de har anlagt 

på mansfrågorna och vilka lösningar och åtgärder som har föreslagits. I detta 

led analyseras policymaterialet från den specifika arbetsgrupp eller utredning 

som står i fokus för kapitlet. Först beskrivs hur arbetsgruppen eller projektet 

tolkade sitt uppdrag och utvecklade ett perspektiv och en problemförståelse i 

relation till den övergripande diskursiva inramning problemområdet hade vid 

tiden. Förändrades identifieringen och diagnostiseringen i förhållande till den 

problemrepresentation som hade etablerats i arbetsgruppernas omgivande och 

föregående idékontext? Sedan analyseras gruppernas åtgärdsförslag, vad som 

ansågs behöva göras för att åstadkomma förändring dvs. prognostiseringen av 

problemet. På vilket sätt ägde en konvergens (eller divergens) kring problem-

representationerna rum över tid? En central fråga är om institutionaliseringen 

påverkade problemrepresentationen av frågan om män och jämställdhet och 

vad detta gav för diskursiva effekter, vilka aspekter av mansfrågorna som prio-
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riterades och vilka som negligerades, och hur gruppen hanterade olika jäm-

ställdhets- och maskulinitetspolitiska spänningsfält.  

Jag relaterar analysen av diskursiva effekter till de centrala frågekomplex 

som har lyfts fram i tidigare forskning om maskulinitetspolitik inom sociala 

rörelser, det Michael Messner har definierat som den maskulinitetspolitiska 

terrängen, synen på förhållandet mellan mäns samhälleliga privilegier kontra 

den utsatthet som män kan erfara som en följd av de normer som omgärdar 

manlighet, samt synen på relationer och maktordningar mellan grupper av 

män.120 I denna analys är det viktigt att relatera detta till den idékontext som 

omgärdade olika maskulinitetspolitiska utredningar vid den aktuella tiden. För 

att kunna bedöma om perspektiv eller aspekter inkluderas eller exkluderas be-

höver analysen visa att det fanns olika perspektiv att förhålla sig till.  

Jag kommer i likhet med Ekström att identifiera meningsskapande proces-

ser i mitt material och analysera den tolkningsrepertoar som upprättas inom 

utredningsprojekten om män och jämställdhet. Här kommer jag lyfta fram hur 

förståelsen av frågan om män och jämställdhet rymmer variationer, nyanse-

ringar, motstridigheter och konfliktlinjer. Jag kommer även liksom Ekström 

intressera mig för hur formuleringar, liknelser och ordval används som reto-

riska resurser i policyarbetet.121 

En anledning till att det utrednings- och rapportmaterial som studeras i 

detta led blir föremål för fördjupad analys och att meningsskapande processer 

lyfts fram i analysen, är den funktion materialet har haft. Utredningsmaterialet 

som har producerats, och arbetsgrupperna och projektens olika rapporter har i 

många fall spridits och använts för attitydpåverkan. Detta innebär att materi-

alet utgör policytexter som uttrycker normer och som avser att påverka män-

niskors beteenden. Men ett ytterligare led krävs för att kunna bedöma vilken 

påverkan som utredningarna haft på den övergripande jämställdhetspolitiken 

och i vilken utsträckning maskulinitetspolitiken har institutionaliserats på en 

övergripande nivå inom det statliga jämställdhetspolitiken.  

I det fjärde och sista ledet – hur frågan formellt institutionaliseras – analy-

seras hur den politiska nivån därför har omhändertagit utredningarnas per-

spektiv och förslag på åtgärder. Det material som studeras i detta led är de 

jämställdhetspolitiska propositioner och skrivelser till riksdagen som rege-

ringen har lämnat och i vilka utredningarna omnämns, bedöms och där fort-

satta policys beslutas. I detta led analyseras vilken plats som frågan om män 

och jämställdhet ges i relation till övriga frågor inom jämställdhetspolitiken 

och hur problemområdet representeras i den officiella statliga politiken. Vis-

serligen kan utredningarna och särskilt en arbetsgrupp i viss mån betraktas 

som institutioner i sig själva, de är statligt tillsatta organ för policy-utveckling 

och bidrar i den egenskapen till att föra fram normativa utsagor. Men utred-

ningar innehåller trots allt förslag och för att en fråga ska institutionaliseras 

 
120 Se exempelvis Ashe (2007). 
121 Ekström (2012) s. 69. 
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behöver förslagen till handlingsinriktning eller den presenterade problembil-

den omhändertas på politisk nivå, dvs. föras upp på den politiska dagord-

ningen, och beslutas. I relation till Bacchi ger detta sista led i min modell möj-

lighet att analysera vilka ramar befintliga institutioner sätter för etablerandet 

av nya problemrepresentationer, och hur problembilden om män och jäm-

ställdhet hanteras i relation till andra problemrepresentationer och perspektiv 

inom jämställdhetspolitiken.  

Sammanfattningsvis syftar den metod jag tillämpat i avhandlingen till att 

från en idéhistorisk utgångspunkt fördjupa analysen av varifrån centrala poli-

tiska policybegrepp kommer, varför de framträder i vissa perioder och hur de 

utvecklas över tid. Tillämpningen av problemrepresentationsanalys används 

för att systematisera analysen av innehållet i den policy som utvecklas. Denna 

ansats till en idéhistorisk policyanalys ger även möjlighet att i relation till ny-

institutionell teori diskutera hur institutionell förändring är beroende av idéut-

veckling i samhällsdebatt och inom forskning samt därmed hur institutionell 

förändring kan ses som idédriven. 

Användningen av begrepp från institutionsforskning  

Utifrån den empiriska analysen kommer jag i avhandlingens avslutande dis-

kussion (kapitel 6) att analysera hur institutionaliseringen av statlig maskuli-

nitetspolitik i Sverige kan förstås i relation till frågor om institutionell föränd-

ring och kontinuitet. Detta sker genom en diskussion där de empiriska resul-

taten från frågeställningarna analyseras i relation till de institutionalismteore-

tiska begreppen formativa moment (Critical Juncture), spårbundenhet (Path 

Dependency) respektive stegvisa förändringar (Incremental Change) som jag 

har redogjort för ovan. Utifrån denna analys förs en diskussion av hur resulta-

ten från avhandlingen kan förstås i relation till de två huvudsakliga förkla-

ringsmodellerna för institutionell förändring. Den första modellen, det vill 

säga en “punctuated equilibrium model”, betonar att institutionell förändring 

främst äger rum vid specifika formativa moment och därefter följs av en spår-

bundenhet, då nya institutioner, som policys, rullar på i utstakade hjulspår. 

Den andra huvudsakliga förklaringsmodellen, “bounded innovation model”, 

betonar att institutionell förändring kan ske stegvis över tid utan att stå i rela-

tion till specifika formativa moment.  

Vad gäller begreppet formativt moment har jag dels använt det för att be-

skriva tidpunkter då förutsättningarna i samhällslivet sker på ett mer genom-

gripande sätt och argumenterar för att den turbulenta politiska perioden under 

1960-talet och 1970-talet möjliggjorde ett sådant moment, dels i en mer av-

gränsad betydelse när det kommer till regeringsskiften. Över avhandlingens 

period äger ett antal regeringsskiften rum där oppositionen vinner valet och 

regeringsmakten. Dessa karaktäriserar jag som politiska formativa moment. 

Regeringsskiften behöver inte sammanfalla med omvälvande samhällsföränd-

ringar, men en ny regering innebär tidpunkter då valmöjligheter öppnas för 
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nya politiska prioriteringar och institutionell förändring, exempelvis genom 

införande av ny lagstiftning eller nya policys. Jag kommer i den avslutande 

diskussionen att diskutera i vilken utsträckning utvecklingen av maskulinitets-

politiken kan förstås i relation till formativa moment eller snarare utifrån en 

stegvis utveckling som står i relation till en idéutveckling över tid. I detta kom-

mer begreppet spårbundenhet in. Utifrån analysen av hur policyområdet män 

och jämställdhet etableras och utvecklas över tid kommer jag att diskutera på 

vilket sätt denna process har präglats av en spårbundenhet. Är det så att poli-

cyområdet i stort ser likadant ut under perioden eller sker förändringar, och i 

vilka avseenden sker en utveckling? Utifrån begreppet spårbundenhet kom-

mer jag även att diskutera hur den institutionella form maskulinitetspolitiken 

ges kan ses som möjliggörande eller begränsande vad gäller frågan om in-

stitutionell förändring. Sammantaget ger dessa begrepp en möjlighet att syn-

liggöra hur statlig maskulinitetspolitik, till skillnad från maskulinitetspolitik 

inom sociala rörelser, är avhängig övergripande institutionella faktorer och 

behöver analyseras i relation till teorier som synliggör villkoren för institu-

tionell förändring.  

Material och urval 

Det primära materialet i min avhandling består av publicerat material från de 

svenska statliga utredningsprojekt om män och jämställdhetsfrågor som har 

funnits under perioden 1983–2014, huvudsakligen idéprogram, rapporter, be-

tänkanden och informationsmaterial, samt de jämställdhetspolitiska proposi-

tioner och skrivelser som har lämnats av regeringen under denna period och 

fram till 2016. Utredningsprojekten är Arbetsgruppen om mansrollen (senare 

ombildad till Idégruppen för mansrollsfrågor) aktiv från 1983 till 1992, Ar-

betsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (även kallad regeringens 

Pappagrupp) verksam från 1992 till och med 1994, Projektet Män och jäm-

ställdhet verksamt från 1998 till 2002, samt Utredningen om män och jäm-

ställdhet som tillsattes 2012 och lämnade sitt betänkande 2014. Till detta kom-

mer olika typer av material som har använts för att analysera den statliga ut-

redningsverksamhetens idékontext – forskningslitteratur, rapporter, debatt-

böcker och olika material från massmedier.   

Materialet från de olika utredningsgrupperna är centralt när det kommer till 

en analys av policyutveckling. När en regering beslutar om policys sker detta 

i huvudsak utifrån utredningsmaterial eller annat underlag som sedan bedöms 

och presenteras för riksdagen. Utredningar eller arbetsgrupper utgår från re-

geringens direktiv eller uppdragsbeskrivning och ska som regel arbeta fri-

stående för att garantera en objektiv och allsidig belysning av en fråga som de 

är satta att belysa och föreslå åtgärder kring. Utifrån utredningens förslag går 

regeringen sedan vidare och utformar propositioner eller skrivelser till riksda-

gen. I en proposition lämnas förslag för ny lagstiftning och i en skrivelse en 
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redogörelse för regeringens politik samt redogörelser för genomförda åtgärder 

och inriktningen för politiken (propositioner innehåller ofta både lagförslag 

och redogörelser för genomförda åtgärder och avsiktsförklaringar om framtida 

inriktning för politiken). Den skrivelse eller proposition som överlämnas till 

riksdagen utgör det dokument som visar att en policyfråga utgör en formell 

institution.  

I relation till utredningsmaterial är riksdagsskrivelser eller propositioner 

relativt kortfattade och stringenta när det kommer till att beskriva innehållet i 

policys. Regeringens publikationer refererar i dessa fall ofta till utredningar 

eller underlag från utredningar eller arbetsgrupper som belyser frågeområdet 

utförligt. Rapporterna från de arbetsgrupper och utredningsprojekt som jag 

analyserat ger därmed möjlighet att närmare analysera det policyinnehåll som 

regeringen förhåller sig till. Rapporterna från utredningsgrupperna utgör i viss 

mening institutioner i sig själva då de har publicerats och ofta spridits som 

kunskapsunderlag till olika myndigheter och aktörer samt i viss mån till all-

mänheten. Men en viktig skillnad är att det först är genom regeringens be-

handling av underlagen, i processen som sker då de bedöms och en viss inrikt-

ning ges för framtida politik, som det går att säga att en policyfråga formellt 

har beslutats. Regeringar behöver inte hålla med om de slutsatser som dras i 

utredningar eller av olika experter utan fattar övervägda beslut om vilken in-

riktning och avgränsning en policy ska få. 

Ytterligare material skulle kunna ha tillfogats analysen för att ge möjlighet 

att analysera mottagandet av utredningsprojekten och av regeringens beslu-

tade skrivelser och propositioner. Detta skulle kunna ge möjligheter att analy-

sera huruvida frågorna skapade debatt eller etablerade konsensus på ett bre-

dare plan i samhällsliv och inom riksdagen. Jag har dock valt att inte analysera 

exempelvis riksdagsdebatter och inte heller fokuserat på remissvar som rört 

utredningarna. Sådant material skulle ha varit mer värdefullt att analysera om 

fokus hade legat på exempelvis förändrad lagstiftning där utskottsbehandling 

i riksdagen är ett centralt inslag och något som Josefina Erikson har studerat i 

sin avhandling om den svenska sexköpslagen. I mitt fall handlar det dock i 

huvudsak om hur olika regeringar har utvecklat policy om män och jämställd-

het och här har det valda materialet bedömts vara tillräckligt i förhållande till 

mitt syfte att visa på institutionaliseringen av svensk statlig maskulinitetspo-

litik. 

När det kommer till arbets- och utredningsgrupperna står Arbetsgruppen 

om mansrollen ut i jämförelse med de övriga genom att ha varit verksam 

längst tid, från 1983 till 1992 och då producerat en rad olika skrifter, från pub-

likationer på drygt 200 sidor som idéprogrammet Mannen i förändring från 

1985, till kortare foldrar. Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet 

(Pappagruppen) tillsattes 1992 och presenterade en omfattande delrapport För 

barnens skull 1993 och sin slutrapport 1995, publicerad i den så kallade de-

partementsserien. Från Projekt Män och jämställdhet som tillsattes 1998 pub-
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licerade Regeringskansliet den 200-sidiga slutrapporten Vill man ha jäm-

ställdhet? 2002. När det kommer till den sista av de utredningar som ingår i 

avhandlingen, Utredningen män och jämställdhet, publicerades ett omfångs-

rikt betänkande Män och jämställdhet (SOU 2014:6) på över 500 sidor. Ut-

redningsprojekten har också skrivit debattartiklar och gjort intervjuer för 

massmedia vilka har ingått i det undersökta materialet. I viss utsträckning har 

jag undersökt arkivmaterial från utredningarna, men det jag har hittat efter 

sökningar på Riksarkivet och Regeringskansliets arkiv har varit av begränsad 

omfattning och inte haft avgörande betydelse för analysen.122 En aspekt som 

jag har hanterat vad gäller analysen av hur maskulinitetspoltiken har utveck-

lats under 2010-talet är att jag själv har varit anställd som sekreterare i Utred-

ningen om män och jämställdhet. Detta har inneburit att jag har bedömt att jag 

inte har kunnat genomföra en lika djupgående analys av detta material då det 

kan finnas en svårighet att upprätta en tillräcklig distans till materialet. Sam-

tidigt har min erfarenhet från att arbeta inom en maskulinitetspolitisk utred-

ning bidragit till kunskap om policyprocesser och utredningsarbete ”från insi-

dan”, vilket jag ser som en tillgång som forskare. Jag har bedömt att det har 

varit viktigt och fruktbart att trots detta hantera detta material i avhandlingen 

då det ger möjlighet att följa utvecklingen inom den statliga maskulinitetspo-

litiken fram till åren strax innan 2020-talet och att detta bidrar till möjligheten 

att dra slutsatser vad gäller kontinuitet och förändring inom policyområdet.  

Vad gäller jämställdhetspolitiska skrivelser och propositioner har jag ana-

lyserat de som har överlämnats till riksdagen av regeringarna från 1983 till 

2016, de utgörs av sammantaget 10 stycken: Proposition 1984/85:130 om 

kvinnornas villkor på arbetsmarknaden; Proposition 1987/88:105 om jäm-

ställdhetspolitiken inför 90-talet; Proposition 1990/91:113 om en ny jäm-

ställdhetslag, m.m.; Proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad 

makt - delat ansvar, Skrivelse 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken; Skrivelse 

1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet; Skrivelse 2002/03/140 

Jämt och ständigt Regeringens jämställdhetspolitik och handlingsplan för 

mandatperioden; Proposition 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt 

eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken; Skrivelse 2008/09:198 En jämställd 

arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden 

och i näringslivet; samt Skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - fe-

ministisk politik för en jämställd framtid. I viss utsträckning har jag även un-

dersökt ytterligare propositioner med relevans för specifika jämställdhetspo-

litiska frågor om våld mot kvinnor, föräldraledighet samt vårdnadslagstift-

ning, vilka preciseras i noter och litteraturförteckningen.  

Vid sidan av detta huvudsakliga material har jag undersökt material från 

andra myndigheter, verksamheter och mellanstatliga organisationer som har 

producerat material kring frågor om män och jämställdhet som är relevant för 

 
122 Arkivmaterialet jag funnit består huvudsakligen av skrivelser som har riktats till eller från 

de olika utredningsprojekten, remissvar samt publicerat material. 
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min avhandling. Här kan nämnas Socialstyrelsen, Delegationen för jämställd-

hetsforskning (Jämfo) och därtill det Nordiska ministerrådet samt vissa exem-

pel på norskt utredningsmaterial om män och jämställdhet som har varit bety-

delsefullt för den svenska utvecklingen. Jag har dock valt att fokusera på 

material som har producerats av de olika utredningsprojekten och arbetsgrup-

perna som nämnts ovan då de utgör en tydlig kontinuerlig och avgränsbar 

maskulinitetspolitisk verksamhet som har varit central för regeringens hante-

ring av frågan om män och jämställdhet. Att jag har valt att inte ta in annat 

jämställdhetspolitiskt material, annat än som en kontext, beror på att jag vill 

renodla och följa upp de utredningsprojekt som specifikt har haft till syfte att 

behandla frågor om män och jämställdhet och för att kunna identifiera föränd-

ringar över tid. Det existerar inte andra särskilt tillsatta statliga utredningspro-

jekt under perioden än de jag har analyserat. Däremot kan det förekomma ex-

empelvis kommunala instanser eller olika projekt inom myndigheter som be-

rör frågor om män och jämställdhet. Dessa har inte inventerats på något ut-

tömmande sätt och bedöms inte vara nödvändigt i förhållande till syftet med 

avhandlingen.  

För att sätta in det statliga materialet i en bredare samhällsdebatt och ana-

lysera frågornas idékontext har jag också studerat olika typer av litteratur som 

forskningsrapporter, debattböcker och mediedebatt om frågan om män och 

jämställdhet. Jag har identifierat relevant sådant material genom sökningar i 

databaser, bland annat press- och mediedatabaser över artiklar från dagstid-

ningar och teveprogram från SVT. Därtill har jag undersökt material som ut-

redningsgrupperna refererar till och även identifierat material via tidigare 

forskning.  

Vissa centrala aktörer inom de statliga utredningsprojekten har jag inter-

vjuat. Metodologiskt har jag då utgått från riktlinjer för kvalitativa forsknings-

intervjuer.123 Källkritiskt utgör intervjuer ett intressant men problematiskt hi-

storiskt material och intervjumaterialet har jag valt att inte använda som källor 

i avhandlingen, annat än vid enstaka tillfällen – och då rörande vissa bak-

grundsuppgifter. Mina intervjuer har fungerat som ett sidomaterial och har 

framför allt haft till syfte att kunna orientera mig i publicerat material, få bak-

grundsinformation och samla uppgifter om utredningarnas arbetssätt.  

 
123 Kvale & Brinkmann (2009). Jag har intervjuat Lars Jalmert, vetenskaplig expert i Arbets-

gruppen om mansrollen, Kristina Lejdström som arbetat som departementssekreterare vid tiden 

för tillsättningen av Arbetsgruppen om mansrollen och som deltog som ledamot i gruppen, Jens 

Orback, ledamot i regeringens Pappagrupp och Tomas Wetterberg, projektledare för Projekt 

Män och jämställdhet.    
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Disposition 

Efter avhandlingens inledande kapitel som har berört syfte och frågeställ-

ningar, teoretiska utgångspunkter, forskningsläge och metodval följer den em-

piriska undersökningen som jag har disponerat i fem kapitel. Kapitel 1, Mans-

rollsfrågan under 1960- och 1970-talen, utgör en bakgrundsteckning, i huvud-

sak utifrån tidigare forskning, av hur den politiska problembilden kring frågor 

om män och jämställdhet grundläggs i samband med könsrollsdebatten på 

1960-talet och jämställdhetspolitikens framväxt på 1970-talet. Här står fram-

växten av jämställdhetspolitiken och dess sätt att utifrån tidens könsrollsforsk-

ning adressera frågor om nya fäder och möjlighet till betald pappaledighet i 

centrum. Ett ytterligare tema som behandlas rör debatten om mansbefrielse i 

media och sociala rörelser under 1970-talet. Här lanseras en kritik mot att 

männens villkor har glömts bort av kvinnorörelsen och i jämställdhetsdebat-

ten. Utifrån detta argumenterar kapitlet för att könsrolls- och mansbefrielse-

debatten, tillsammans med det faktum att få män utnyttjade möjligheten att 

vara hemma med barn och inte heller engagerade sig för en förändrad mansroll 

sammantaget var faktorer som motiverade de politiska initiativ kring frågor 

om mäns jämställdhet som initierades under 1980-talet. 

Kapitel 2–5 fokuserar därefter i kronologisk ordning på de olika maskuli-

nitetspolitiska utredningsgrupperna deras respektive idékontext samt hur de 

respektive regeringarna hanterat projektens perspektiv och förslag. Kapitlen 

är strukturerade på likartat sätt och i varje kapitel genomförs en analys utifrån 

avhandlingens fyra frågeställningar. Inledningsvis analyseras idékontexten 

som omgärdar frågorna om män och jämställdhet vid tiden, därefter hur frågan 

politiseras och hur de respektive regeringarna tillsätter olika utredningspro-

jekt, sedan fokuseras hur frågan problematiseras i utredningsprojekten och 

slutligen hur politiken hanterar frågorna inom jämställdhetspolitiken, utifrån 

en analys av de jämställdhetspolitiska skrivelser eller propositioner som läm-

nas.  

Kapitel 2, Mansrollen under utredning, inleds med en analys av rapporten 

Om svenska män som ligger till grund för inrättandet av Arbetsgruppen om 

mansrollen, startskottet för den statliga maskulinitetspolitiken i Sverige, och 

följer gruppens produktion mellan 1983 och 1992, samt den dåvarande soci-

aldemokratiska regeringens sätt att hantera mansrollsfrågorna inom jämställd-

hetspolitiken.  

Kapitel 3, Manlig särart och pappors rättigheter, inleds med en analys av 

de tankar om manlig särart och jämställdhet som könsskillnad som får stort 

genomslag under 1990-talets första hälft. Fokus ligger bland annat på det 

svenska mottagandet av Robert Blys bok Järnhans (1991). Därefter analyse-

ras den andra statliga utredningsgrupp som fick i uppgift att utreda hur män 

kunde engageras i jämställdhetsfrågor – Arbetsgruppen om papporna, barnen 

och arbetslivet, även kallad regeringens Pappagrupp, tillsatt 1992 av den då-
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varande borgerliga samlingsregeringen och verksam till 1995. Kapitlet avslu-

tas med en analys hur den liberale jämställdhetsministern Bengt Westerberg 

gör avtryck i jämställdhetspolitiken och hur regeringens jämställdhetspolitik 

förhåller sig till Pappagruppens perspektiv och förslag.  

Kapitel 4, Könsmakt, män och våld, fokuserar inledningsvis på etableran-

det av politiska problemformuleringar kring könsmakt, mäns våld mot kvin-

nor samt genussystem under 1990-talet och visar hur den socialdemokratiska 

regering som tillträder 1994 väljer att prioritera området män och jämställdhet. 

Därefter analyseras tillsättningen av Projekt Män och jämställdhet, verksamt 

under 1998–2002, samt projektets perspektiv och förslag och utvecklingen 

vad gäller maskulinitetspolitikens institutionalisering under den första hälften 

av 00-talet.  

Kapitel 5, Maskulinitetspolitiken under 2010-talet, följer utvecklingen vad 

gäller män och jämställdhet som policyområde under Alliansregeringens två 

mandatperioder och analyserar översiktligt hur den diskursiva inramningen av 

frågorna utvecklas vid denna tid och hur den påverkar Utredningen om män 

och jämställdhet som verkar mellan 2012 och 2014. Utredningens perspektiv 

och slutsatser berörs och därefter hur den socialdemokratiska regeringen som 

tillträder 2014 hanterar frågorna under andra hälften av 00-talet fram till 2020-

talet.  

Kapitel 6 utgör en avslutande diskussion. Inledningsvis summeras vad jag 

anser är avhandlingens huvudsakliga bidrag i relation till tidigare forskning 

vad gäller empiri, teori och metodologi. Därefter summeras resultaten från 

frågeställningarna och analysen av den statliga maskulinitetspolitikens in-

stitutionalisering och slutsatser dras utifrån teoretiska begrepp om institution-

ell förändring. Avslutningsvis reflekterar jag över frågor om den statliga mas-

kulinitetspolitikens betydelse och dess framtid.  
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1. Mansrollsfrågan under 1960- och 1970-talen 

 

Under 1960- och 1970 talet etableras en könsrollsdiskurs i Sverige inom forsk-

ning, politik och sociala rörelser, där kvinnors frigörelse och jämlikhet förstås 

som sammanlänkad med frigörelse även för männen. Forskare, politiker och 

olika organisationer förde diskussioner om att den traditionella mansrollen be-

hövde ersättas av en ny. I följande bakgrundskapitel analyseras, utifrån tidi-

gare forskning, de problemrepresentationer som etablerades om män och jäm-

ställdhet under 1960- och 1970-talet. Utifrån genomgången framkommer hur 

utvecklingen inom jämställdhetspolitiken, samhällsdebatten och inom sociala 

rörelser gav en diskursiv inramning åt och institutionella förutsättningar för 

en särskild statlig maskulinitetspolitisk satsning på 1980-talet.  

Jämställdhetspolitiken och könsrollsforskningen 

En grundförutsättning för mansrollsfrågan var den jämställdhetsdebatt och po-

litik som initierades under 1960-talet. Under 1960- och 1970-talen initierades 

ett omfattande politiskt förändringsarbete där kvinnors och mäns samhällspo-

sitioner radikalt omförhandlades. Det var en tid av genomgripande normför-

ändringar vad gällde synen på kvinnor och män, äktenskap och sexualitet. Det 

var en normförändring som omsattes i politiska åtgärder och institutionalisera-

des. Den nya familje- och jämställdhetspolitiken inbegrep reformer för särbe-

skattning, föräldraledighet, daghemsutbyggnad, fri abort och lagstiftning mot 

könsdiskriminering. På många sätt kan den politiska utveckling som startade 

under 1960-talet beskrivas som en statligt sanktionerad kvinnofrigörelse. Det 

var en period då de tidigare marginaliserade kvinnofrågorna, som hade drivits 

inom kvinnoförbund och föreningar, plötsligt hamnade i politikens centrum.124  

Den forskning som har behandlat jämställdhetsfrågorna under 1960- och 

1970-talen har betonat det snabba genomslag som frågorna fick.125 Anledning-

arna till detta var flera. Frigörelse var en fråga i tiden under 1960-talet och den 

nya könsrollsforskningen gav vetenskaplig legitimitet åt en generationsupp-

görelse med hemmafruidealet från 1950-talet. Det upprättades tidigt nära re-

lationer mellan jämställdhetsaktörer inom forskning, politik och media. 

 
124 Olsson (2011) s. 256, Florin & Bengtsson (1999), Hirdman (2001). 
125 Florin & Bengtsson (1999).  



52 

”Grupp 222”, en samlingsplats för journalister, debattörer, politiker och köns-

rollsforskare, brukar framhållas som avgörande för att jämställdhetsfrågan lyf-

tes fram så markant i samhällsdebatten. Därtill kom en avgörande aspekt av 

samhällsekonomisk rationalitet.  Det var brist på arbetskraft och de ekono-

miska vinsterna av kvinnors utträde i arbetslivet blev uppenbara inom både 

politik och näringsliv. Historikerna Christina Florin och Bengt Nilsson har 

beskrivit skeendet i boken Något som liknar en oblodig revolution (2000) och 

talar där om att det öppnades ett policyfönster för jämställdhetsfrågor. Nätverk 

av aktörer med en arsenal av analyser och förslag mötte en tid där jämställd-

hetsfrågor blev politiskt eftertraktade på bred front.126 Med institutionsteore-

tiska begrepp går det att diskutera detta som ett formativt moment bestående 

av flera samverkande faktorer där könsrollsbegreppets genomslag och kvin-

nors krav på frigörelse sammanföll med behovet av kvinnlig arbetskraft. 

Dessa faktorer skakade om grundläggande antaganden inom politiken och 

öppnade för institutionell förändring. 

Kvinnofrigörelse var en internationell företeelse. Det som utmärkte Sverige 

var att kvinnofrågorna fick fäste i en partipolitisk och samhällsvetenskaplig 

kontext som ledde till en institutionalisering av frågorna som i många avseen-

den saknade motstycke i andra länder vid denna tid. Utmärkande för Sverige 

var även den nya aspekten av könsrolls- och jämställdhetsfrågan – att den även 

riktade sökljuset mot männen om efterfrågade förändrade mansideal.  

Att män skulle förändras motiverades inte bara utifrån solidaritet med kvin-

nosaken, utan utifrån en förståelse av att män själva behövde befrias från in-

vanda och hämmande sociala roller precis som kvinnorna. Begreppen könsroll 

och jämställdhet var genomtänkta för att definitionsmässigt markera en bredd-

ning av den tidigare kvinnofrågan. Nu skulle den i lika hög grad gälla männen. 

Problemrepresentationen inom jämställdhetsfrågan handlade på så vis inte en-

bart om att den traditionella kvinnorollen hade spelat ut sin roll och att kvinnor 

nu skulle ta plats i arbetsliv, kultur och politik på lika villkor som män, även 

den traditionella mansrollen identifierades som ett problem. Författaren och 

journalisten Eva Moberg, som brukar framhållas som den som initierade den 

bredare könsrollsdebatten i media, nämnde både i artikeln ”Kvinnans villkor-

liga frigivning” från 1961 och i boken med den ironiska titeln Kvinnor och 

människor från 1962 att kvinnoemancipationen krävde en förändring av män-

nen.127   

Behovet att förändra män identifierades således redan från starten i jäm-

ställdhetsfrågans problemrepresentation. Diagnostiseringen av mansrollspro-

blematiken, för att tala utifrån avhandlingens metodologiska termer, hämtades 

från den nya könsrollsforskningen. Den svenska könsrollsforskningen som 

kom att få en så stor betydelse för jämställdhetsfrågans genomslag hade ut-

vecklats ur en ny emancipatoriskt orienterad förståelse av tidigare amerikansk 

 
126 Florin & Nilsson (2000).  
127 Moberg (1961, 1962), Klinth (2002) s. 66. 
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könsrollsteori, bland annat var norska forskare viktiga för denna utveckling.128 

I Sverige var den mest framträdande företrädaren för fältet sociologen Ed-

mund Dahlström som 1962 gav ut den mycket uppmärksammade forsknings-

antologin Kvinnors liv och arbete tillsammans med en rad svenska och norska 

socialvetenskapliga forskare, som lanserade begreppet könsroll för en svensk 

publik.129 Könsrollsforskningens förståelse av kön och framför allt förståelsen 

av hur könsroller skapades genom socialisering var den grundläggande dis-

kurs på vilka antagandena för den nya jämställdhetspolitiken baserades.   

  Könsrollsteorins centrala idé kunde sammanfattas i begreppet ”människo-

roller”.130 Kön och individualitet sågs som socialt grundade effekter av sam-

hällelig och psykologisk socialisering. Problemet var att människor sociali-

serades in i ensidiga kvinno- och mansroller. Detta hindrade människor att 

utveckla sin fulla mänskliga potential och passade inte heller längre i det mo-

derna samhälle som höll på att växa fram. Samhället borde därför organiseras 

utifrån idealet om människoroller, inte utifrån förutbestämda mans- och kvin-

noroller. I 1960-talets könsrollsdebatt betonades vikten av samförstånd och 

mäns och kvinnors gemensamma intresse. Överhuvudtaget beskrevs köns-

rollsfrågan i termer av rationalitet och upplysning.131 

Den jämställdhetspolitiska processen under dessa decennier är ett exempel 

på interaktion mellan forskning, politik och samhälle. I sin avhandling om den 

svenska könsrollsforskningen betonar idéhistorikern Jenny-Leontine Olsson 

att forskning och politik förutsatte varandra.132 Trots att könsrollsforskarna, 

särskilt under det inledande 1960-talet, sågs som radikaler, vann de snabbt en 

legitimitet och förankring i politiken. Det fanns en politisk efterfrågan som 

skapade behov och utrymme för könsrollsforskningen, och omvänt gav köns-

rollsforskare politiken ord, begrepp och inte minst empiriskt underlag för det 

genomgripande förändringsarbete som ägde rum. Könsrollsforskningen kunde 

effektivt positionera sig som samhällsnyttig och modern. Retoriskt kopplade 

könsrollsforskarna samman sitt projekt att förändra könsrollerna med begrepp 

som emancipation, frihet, jämlikhet och ekonomisk utveckling, medan kritiker 

kunde avfärdas som konservativa, föråldrade och ovetenskapliga.133  

Könsrollsbegreppet lyckades få genomslag genom sin breda användbarhet. 

Det var inte bara en vetenskaplig term som riktade sig till politiken, den gick 

 
128 Olsson (2011) s. 39f. 
129 Klinth (2002) s.67–69.   
130 Olsson (2011) s. 254. 
131 Olsson (2011) s. 254f. Den nya könsrollsfrågans förespråkare fanns i båda de politiska 

blocken. Moberg var liberal och en av flera unga liberala politiker som tog plats som könsrolls-

radikaler. Bland Socialdemokraterna märktes flera ur en ny generation politiker, framförallt 

kvinnor som jämställdhetsdebattören Maj Britt Sandlund och blivande statsråd som Anita Gra-

din och Anna Greta Leijon. Avgörande för den politiska legitimiteten var engagemanget från 

Olof Palme, statsminister från 1969. Klinth (2002) s. 72f.  
132 Olsson (2011) s. 254–255. 
133 Olsson (2011) s. 257f, Klinth (2002) s. 73. 
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enkelt hem i bredare samhällsdebatt och hos enskilda människor. Ordet köns-

roller gav på ett handgripligt sätt möjlighet till förändrade identiteter för både 

kvinnor och män. Könsrollsbegreppets spridning till vardagsspråket, beskriver 

Olsson, som en av ”samhällsvetenskapens mest betydande exporter till all-

mänheten”.134  

Den destruktiva mansrollen och den nya pappan 

Frågan om kvinnors utträde i förvärvsarbete, uppbrottet från 1950-talets hem-

mafruideal och den reella jämlikheten med män i samhälls- och arbetsliv var 

visserligen de dominerande frågorna inom jämställdhetspolitiken och för 

könsrollsforskarna. Men frågor om män och mansrollen behandlades utförligt, 

och var en avgörande aspekt av könsrollsteorin. Argumentationen bland fors-

karna om behovet av emancipation även för männen, grundades på en syste-

matisk analys av mansrollens olika problem. Men sammanbunden med dia-

gnostiseringen av problemen, identifierades även en konkret lösning.135  

I portalverket för den svenska könsrollsforskningen Kvinnors liv och arbete 

från 1962 gavs utförlig uppmärksamhet åt den traditionella mansrollen.136 

Mansrollsproblematiken ansågs rymma två aspekter, mansrollens destruktivi-

tet och dess inverkan på män själva, samt frågan om frånvarande pappor och 

dess inverkan på barnens socialisering. Dessa sammanlänkade problem lyftes 

i antologin av två norska forskare. Sociologen Sverre Brun-Gullbrandsen be-

skrev manlighetens destruktiva drag. Mannen fanns överrepresenterad i sam-

hällets topp men också i kriminalstatistiken. Visserligen hade män privilegier 

genom samhällets könsrollsmönster, men männen fick samtidigt betala för 

dessa genom mansrollens koppling till asocialitet, dålig hälsa och en förtidig 

död. I förhållande till den bild som Brun-Gullbrandsen gav av mansrollens 

dilemma och svårigheter menade han att en mansrörelse borde vara minst lika 

motiverad som den befintliga kvinnorörelsen.137  

Frågan om frånvarande fäder diskuterades av psykologen Per-Olav Tiller. 

Mot bakgrund av en studie om norska sjömansbarn beskrev Tiller hur frånva-

rande fäder försvårade barnens socialisering. Att modern fungerade som den 

enda närvarande föräldern ledde till en ”översocialisation” för flickor, bundna 

till modern som enda identifikationsobjekt, medan pojkar var tvungna att ut-

veckla en ”kompensatorisk maskulinitet”.138 I frånvaron av en manlig förebild 

i hemmet skapade pojkarna en överdriven bild av vad det innebar att vara man, 

baserad på rigida föreställningar om kvinnligt och manligt som i sin tur repro-

ducerades. Risken var överhängande att de själva i sin tur blev frånvarande 

fäder i vuxen ålder. Lösningen som Tiller föreslog var en förändring av både 

 
134 Olsson (2011) s. 254. 
135 Klinth (2002), Olsson (2011). 
136 Klinth (2002) s. 66f, Moberg (1961,1962), Dahlström (1962). 
137 Klinth (2002) s. 77f. 
138 Klinth (2002) s. 81, Tiller (1962). 
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mans- och kvinnorollerna. Med yrkesverksamma kvinnor och närvarande fä-

der, som kunde bistå som positiva förebilder för sina barn, skulle barnens so-

cialisation och kringskurna könsroller förändras.139  

Dessa sammanlänkade problemområden, den destruktiva mansrollen och 

problemet med frånvarande fäder, utgjorde grunden för den problemrepresen-

tation som utvecklades om män och jämställdhet under 1960- och 1970-talen. 

Flera svenska forskare och debattörer vidareutvecklade frågorna om mans-

rollens problem, inte minst sociologen Rita Liljeström, som tillsammans med 

Edmund Dahlström kan betraktas som de mest centrala svenska könsrollsfors-

karna under perioden.140  

Historikern Roger Klinth som forskat om den svenska pappaledighetspoli-

tikens utveckling, har analyserat hur frågor om män hanterades inom köns-

rolls- och jämställdhetsdebatten under den här perioden. Han poängterar att 

debatten grundade sig i en idé om ”dubbel emancipation”.141 Den kvinnliga 

frigörelsen från traditionella könsroller hängde samman med en tänkt befrielse 

av männen. Mansrollens destruktivitet, att en traditionell mansroll hade effek-

ter som ökad dödlighet, högre självmordsfrekvens, manlig ohälsa beroende på 

stressjukdomar och missbruk, kopplades samman med frågan om att pojkar 

på ett tidigt stadium blev tvungna att förtränga det som uppfattades som femi-

nina drag, som känsloutlevelse och omsorgsegenskaper. Skulle fäder finnas 

närvarande i barnens liv skulle pojkarna tvärtom ges möjligheter till att på ett 

lättare sätt kunna identifiera sig med nya manliga förhållningssätt bortom de 

traditionella uppdelningarna.142  

Utifrån begreppsapparaten som används i den här avhandlingen går det att 

utifrån problemrepresentationstermer säga att orsaken till det identifierade 

problemet med mansrollens destruktiva sidor diagnostiserades som effekten 

av samhälleliga normer som reproducerades genom frånvarande fäder och 

överkompenserande barn. Den lösning på problemet som föreslogs, progno-

stiseringen, var en ny jämställd familjepolitik.  

Effekten av den nya könsrollsforskningens interaktion med samhällsdebat-

ten blev även att män erbjöds en ny identitet, en identitet som fokuserade på 

idén om det nya faderskapet. Genom att spegla en traditionell mansroll och 

den traditionella faderskapsrollen i termer av problem och otillräcklighet 

framställdes en ny form av manliga faderskapspraktiker, närvarande och om-

vårdande pappor, som grunden för ett nytt sätt att leva och ett nytt sätt för män 

att bidra till utvecklingen av ett upplyst och mänskligare samhälle.143 Genom 

att idén om den destruktiva mansrollen kopplades till visionen om ett jämställt 

 
139 Klinth (2002) s. 80–81, Tiller (1962).  
140 Olsson (2011). 
141 Klinth (2005) s. 19. 
142 Klinth (2002) s. 80–85. Frågan kopplades också till behovet av närvarande manliga förebil-

der inom den barnomsorg och skola, s. 159f. 
143 Klinth (2002) s. 87. 
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föräldraskap blev faderskapet en central utgångspunkt för könsrollsforskning-

ens och jämställdhetsdebattens sätt att hantera män. Klinth betonar att: ”fader-

skapet framställdes både som problemets uppkomst – fadersfrånvaro – och 

dess lösning: det nya faderskapet.”144  

Fadersfrånvaro hade debatterats tidigare, under 1940- och 50-talen, men då 

utifrån tanken att fäder behövde fostra barnen i distinkt manliga egenskaper 

som mod, fysisk uthållighet, försörjaransvar och rättsmedvetande, en uppgift 

tydligt avskild från modersrollen. Diskussionen om mäns roll i familjen under 

denna period var samtidigt inte entydigt patriarkal. Under 1950-talet hade frå-

gor om mäns deltagande i hemarbetet förts upp till diskussion. Att mannen 

skulle bistå kvinnan med uppgifterna i hemmet, med matlagning och barnsköt-

sel var något som utmärkte den köns- och familjepolitiska debatt som Alva 

Myrdal och Viola Klein förde i boken Kvinnans dubbla roller från 1957. Där 

var det ”kamratmannen” som framställdes som idealet.145 Mot denna bild av 

mannen som ”hjälpte till”, men som tydligt representerade en manlig försör-

jarnorm, blev bilder av män med barn under 1960-talet en symbol, och en ofta 

använd medial representation, för radikalt nya och emanciperade könsroller. 

Det som utmärkte diskussionen om det nya faderskapet på 1960- och 1970-

talen var att mäns förmåga att tillägna sig traditionellt kvinnliga uppgifter 

ställdes i centrum. I tanken på det nya faderskapet framhölls mäns möjlighet 

att bryta med traditionella manliga normer och istället tillgodogöra sig kvinn-

liga förhållningssätt, utveckla omsorgsegenskaper, ömhet och värdesätta fa-

miljen framför karriär och yrkesliv.146 

Klinth poängterar att könsrollsfrågorna, trots att de i grunden inbegrep frå-

gan om män och mansroller, trots allt i praktiken främst ledde till en debatt 

om kvinnors situation, familjeförhållanden och hemmafrusystemet. Att män, 

precis som kvinnor, behövde anamma ”dubbla roller” och ta ansvar för hem 

och barn uppmärksammades inte i lika stor utsträckning.147 Men det fanns de 

som specifikt förespråkade männens behov av förändring. Som nämnts hade 

Eva Moberg, redan initialt i könsrollsdebatten på 1960-talet framhållit att 

kvinnofrigörelsen ofrånkomligen även skulle behöva lyfta frågan om mannens 

emancipation. Samtidigt preciserade hon att män själva med ”naturnödvän-

dighet” skulle motsätta sig denna befrielse, i och med att det handlade om att 

män skulle lämna ”yttre fördelar och bekvämlighet” till förmån för ”ett svå-

rare, mer krävande men mänskligt rikare och rättfärdigare liv”.148 Även om det 

inom könsrollsdiskursen fanns en allmän förståelse av att emancipationen 

gynnade både kvinnor och män, saknades inte på det sättet medvetenhet om 

 
144 Klinth (2002) s. 79. Den dubbla emancipationens logik kunde med tiden sammanfattas i 

parollen att ”göra pappa med barn och skaffa mamma jobb”, som en folkpartistisk politiker 

uttryckte sig i en riksdagsdebatt på 1970-talet, s.243. 
145 Klinth (2002) s. 86. Se vidare Klinth (1999) och Hill (2007) s. 41. 
146 Klinth, (2002) s. 86f. 
147 Klinth (2002). 
148 Klinth, (2002) s. 66.  
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att män inte på något givet sätt skulle omfamna de nya insikterna forskningen 

lyfte fram.  

Bland manliga debattörer som propagerade för det nya faderskapet under 

1960-talet märktes bland andra liberalen Björn Beckman. Han beskrev i artik-

lar hur han flaskmatade sina barn och därmed kunde komplettera mamman 

som en omvårdande förälder redan från födseln. Utifrån sina egna erfarenheter 

som småbarnspappa argumenterade han för att män behövde ges ökade möj-

ligheter och rättigheter att dela på de omvårdande funktionerna. Beckman 

framhöll att kvinnors rätt till arbete och mannens rätt till barnen hängde på att 

pappor redan från start engagerade sig i omvårdnaden och att det därför kräv-

des politiska förändringar av familjepolitiken för att möjliggöra detta.149 Den 

nya mansrollen behövde med andra ord institutionella förutsättningar för att 

kunna realiseras på bred front. 

Pappaledighet och daghemsutbyggnad  

Könsrollsforskningens förslag på lösning för att bryta den traditionella häm-

mande socialiseringen in i kvinno- och mansroller, prognostiseringen att män 

behövde ges möjlighet att vara närvarande fäder i hemmet samtidigt som kvin-

nor kunde ta plats i arbetslivet, omsattes i politiska reformer. Den diskursiva 

förändring som skett under 1960-talet vad gällde synen på kön och relationer 

mellan kvinnor och män i samhället möttes av förändringar på regulativ nivå 

under det följande decenniet. Under 1970-talet institutionaliserades begreppet 

jämställdhet. 1972 inrättade den socialdemokratiska regeringen en särskild de-

legation för jämställdhet och frågorna lanserades stort på Socialdemokraternas 

kongress samma år där partiordföranden Olof Palme ägnade hela sitt tal åt 

ämnet. Jämställdhetsarbetet berörde samhällslivets alla områden och skulle 

bedrivas målinriktat och samordnat. Palme hade även uppmärksammat mans-

rollsfrågan i flera sammanhang, bland annat internationellt i tal och genom en 

artikel med titeln ”The emancipation of man” där han framhöll den svenska 

könsrollsdebattens slutsatser om hur jämställda relationer mellan kvinnor och 

män skulle innebära en befrielse för männen.150  

Men även om det på detta sätt fanns ett engagemang och djupgående in-

satthet i mansrollsfrågan på den absoluta toppnivån politiskt, hos Sveriges 

statsminister, var mansrollsfrågan alltjämt ett sidospår. Sett till jämställdhets-

politikens inriktning och till den politiska debatten generellt var kvinnors rätt 

till förvärvsarbete och samhällsrepresentation de stora jämställdhetsfrå-

gorna.151   

 
149 Klinth (2002) s. 87, 103.  
150 Klinth (2002) s. 14, 186, Hirdman (1998), Palme (1972).  
151 Klinth (2002) s. 186f. Om 1960-talets jämställdhetsdebatt hade utmärkts av en blocköver-

skridande konsensus bland könsrollsdebattörerna, så hårdnade de politiska konfliktlinjerna un-

der 1970-talet. Jämlikhet ställdes mot valfrihet, och i linje med detta gjorde Socialdemokraterna 
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Utifrån könsrollsdebatten utarbetades det Roger Klinth kallar för en svensk 

”pappapolitik”.152 Männens möjligheter att förverkliga det nya faderskapet 

markerades genom den nya föräldraledighetsreformen som trädde i kraft den 

1 januari 1974. Med den ersattes den tidigare moderskapsförsäkringen av en 

könsneutral föräldraledighetsförsäkring som inledningsvis omfattade rätten 

till 6 månaders ersättning, vilket omgående utökades till 7 månader, för för-

äldrarna att gemensamt förfoga över.153  

Pappaledigheten var en världsnyhet och presenterades som en symbol för 

den svenska jämställdhetspolitikens dubbla fokus, att man riktade sig till både 

kvinnor och män. Samtidigt blev utfallet ett misslyckande. Det första året var 

det enbart 2,4 % av männen som hade rätt till försäkringen som överhuvudta-

get hade använt den. Detta var inte heller överraskande. Till att börja med var 

6 månader inte särskilt mycket tid att dela på. Men Klinth framhåller att pap-

paledigheten, trots den mediala uppmärksamhet som frågan fick, i huvudsak 

och under lång tid hade stått i bakgrunden för en annan – daghemsutbyggna-

den.  

Den huvudsakliga lösningen på frågan om kvinnors utträde på arbetsmark-

naden – det dominerande jämställdhetspolitiska projektet – sågs som offentligt 

subventionerad barnomsorg. Pappaledighet hade överhuvudtaget inte setts 

som något reellt politiskt alternativ av den statligt tillsatta familjepolitiska 

kommittén som sedan mitten av 1960-talet hade berett frågan om en förändrad 

föräldraförsäkring. I den 700-sidiga rapport som kommittén presenterade 

1972 och som var underlag för den nya könsneutrala föräldraledighetsrefor-

men avhandlades frågan om pappaledighet specifikt på mindre än en halv 

sida.154 Den familjepolitiska kommittén var uteslutande inriktad på att utreda 

hur kvinnors deltagande i arbetslivet kunde underlättas genom en offentlig 

daghemsverksamhet. En del av denna argumentation grundade sig på köns-

rollsteoretiska diskussioner om att föräldrarna kunde utgöra ett hinder för bar-

nens socialisering in i moderna könsroller. Barnen behövde därför erbjudas en 

professionaliserad pedagogisk verksamhet via den offentliga barnomsorgen.155  

Anledningen till att daghemsfrågan fokuserades på pappaledighetens be-

kostnad tolkar Klinth som beroende på det tillväxtfokus som kommittén gav 

uttryck för och som gick i linje med den framväxande välfärdsideologin. 

Mammornas ökade förvärvsarbete genererade en stark ekonomisk tillväxt, vil-

ken riskerade att minska om männen på samma gång skulle minska sitt yrkes-

arbete och istället sköta omvårdnaden i hemmet. Den övergripande samhälls-

 
en stor poäng av att ställa den generella jämlikheten för kvinnor och mellan samhällsklasser i 

förgrunden, mot liberala valfrihetsargument, s. 166. 
152 Klinth (2002). 
153 Klinth (2002) s. 206. 
154 Klinth (2002) s. 170, 79.  
155 Klinth (2002) s. 159. 
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ekonomin satte på det sättet ramar för hur långt den emancipatoriska köns-

rollsdebatten kunde nå. Pappapolitiken var villkorad av en överordnad, hege-

monisk, ekonomisk rationalitet.156  

Detta avsteg från tanken på dubbel emancipation kritiserades dock omgå-

ende. Samtidigt som föräldraförsäkringen trädde i kraft opponerade sig jäm-

ställdhetsdebattörer både inom delar av borgerligheten och hos Socialdemo-

kraterna mot att föräldraledigheten inte var tillräckligt generös. Dels kom kri-

tik mot att barnen riskerade att börja i för tidig ålder och därtill gå för långa 

dagar på daghem, dels poängterades att frågan om männens deltagande i hem-

met hade hamnat i skymundan. Lösningar som diskuterades var först och 

främst en förlängning av föräldraledighetsperioden, men även rätten till sex 

timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar och därtill möjligheten att kvotera 

föräldraledigheten för att männen därigenom skulle öka sitt uttag.157  

Frågan om föräldraledigheten fortsatte därför att utredas och inom Social-

demokraterna ledde kritiken till ett nytt reformförslag sommaren 1976 som 

innebar att föräldraledigheten skulle utökas med ytterligare motsvarande fem 

månader s.k. särskild föräldraledighet, som skulle vara möjlig att ta på hel- 

eller deltid, fram till barnets första skolår, och att dessa skulle delas lika mellan 

föräldrarna utan möjlighet till överlåtelse. Det fanns med andra ord ett färdigt 

och antaget förslag som inbegrep två och en halv månads kvoterad pappale-

dighet, vilket med stor sannolikhet skulle ha antagits om inte Socialdemokra-

terna hade förlorat regeringsmakten i valet på hösten 1976.158  

De borgerliga regeringarna som ledde Sverige under perioden 1976 till 

1982 följde inte upp frågan om kvotering. Det fanns kvoteringsföreträdare 

både inom Folkpartiet och hos Centerpartiet, men de var i minoritet. Föräld-

raledigheten förlängdes, men kvotering avfärdades. Istället lades fokus på den 

fortsatta daghemsutbyggnaden och jämställdhetspolitikens vidare institution-

alisering.159  

Pappaledighet fortsatte att vara en politisk fråga och i sin nya oppositions-

roll argumenterade Socialdemokraterna under det sena 1970-talet för kvote-

ring som ett möjligt politiskt styrmedel. Den borgerliga regeringen svarade 

med att betona föräldrarnas valfrihet, att föräldrarna själva bäst avgjorde hur 

föräldraledigheten skulle delas upp, samt genom att markera att jämställdhet 

skulle underlättas genom attitydpåverkan och opinionsbildning. Det mest 

kända exemplet på jämställdhetspolitisk marknadsföring av detta slag var För-

säkringskassans reklamaffischer med tyngdlyftaren Hoa Hoa Dahlgren och 

texten ”Barnledig pappa”. Affischerna lanserades 1976 och blev med tiden en 

 
156 Klinth (2002) s. 352. 
157 Klinth (2002) s. 232f. 
158 Klinth (2002) s. 232f, 256. 
159 Klinth (2002) s. 264f. 
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av de mest emblematiska bildrepresentationerna för 1970-talets jämställdhets-

politik.160  

Det försämrade ekonomiska läget som inträffade till följd av oljekrisen och 

det sena 1970-talets lågkonjunktur inverkade ytterligare på de politiska förut-

sättningarna för frågan om hemvändande pappor. År 1980 gick svenska nä-

ringslivsföreträdare ut och ifrågasatte vidare satsningar på att män skulle vara 

hemma med småbarn, männen behövdes istället för att arbeta Sverige ur kri-

sen.161 Det förändrade ekonomiska läget var en anledning för Socialdemokra-

terna att släppa kvoteringsfrågan när partiet återigen kom i regeringsställning 

1982. Då hade tanken på att kvotera pappaledigheten avförts från dagord-

ningen. Istället förordade nu även Socialdemokraterna attitydförändrande ar-

bete som vägen till att öka männens engagemang för jämställdheten. 162   

Utifrån genomgången ovan går det utifrån Bacchis analys av problemre-

presentation att tala om hur föräldraförsäkringspolitiken och daghemsutbygg-

naden innebar en regulativ förändring som utgjorde ett svar på den problem-

represenation som hade etablerats inom könsrollsforskning och debatt om för-

ändrade kvinno- och mansroller. Men de regulativa förändringarna innebar 

även avgränsningar. Daghemsutbyggnaden prioriterades, och även om den 

diskursiva inramningen av jämställdhetspolitiken under det sena 1970-talet 

och i övergången till 1980-talet alltjämt inrymde argument för att ytterligare 

förbättra mäns möjlighet till att vara pappalediga, rent av att styra män i den 

riktningen genom kvotering, hade det politiska trycket i frågan avtagit. Den 

diskursiva inramningen för mansrollsfrågan hade därmed förändrats och un-

der 1980-talets inledning var kvotering inte längre en aktuell politisk insats. 

Attitydpåverkan och informationssatsningar betraktades som de tillgängliga 

åtgärder som fanns på bordet. Detta skulle också bli uppgiften för den nya 

Arbetsgruppen om mansrollen som tillsattes 1983.  

Kvinnorörelse och mansbefrielse  

Bakgrunden till 1980-talets nya maskulinitetspolitiska satsning – Arbetsgrup-

pen om mansrollen – hade fler aspekter än könsrollsforskning och ”pappapo-

litik”. Den diskursiva inramningen av mansrollsfrågan behöver också förstås 

i förhållande till idéutvecklingen utanför den statliga jämställdhetspolitiken. 

Nya sociala rörelser, framför allt den nya kvinnorörelsen, omdefinierade jäm-

ställdhetsfrågorna under denna period.  

 
160 Klinth (2002) s. 274; Männens uttag av föräldraledigheten ökade också under slutet av 1970-

talet. 1977 hade andelen män som faktiskt tog ut föräldraförsäkring kommit upp till 10 procent. 

Även om männens uttag av det totala antalet föräldraledighetsdagar var litet i relation till vad 

kvinnor tog ut så tolkades detta som att utvecklingen gick åt rätt håll. 
161 Klinth (2002) 277. 
162 Klinth (2002) 281f. 
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Kvinnorörelsen stod för ett mer radikalt ifrågasättande av mäns makt än 

vad som hade präglat könsrollsdebatten under 1960-talet och i relation till 

kvinnorörelsens kritik av patriarkatet diskuterades mansbefrielse både i media 

och inom den svenska mansrörelse som växte fram under 1970-talet. Överhu-

vudtaget präglades 1970-talets diskussion om kön av en delvis förändrad för-

ståelse av begrepp som frigörelse och förtryck. Till skillnad från den rationella 

och tillväxtorienterade socialvetenskapliga tradition i vilken 1960-talets köns-

rollsforskare hade tolkat behovet av mäns och kvinnors emancipation, för-

stods mansbefrielse i 1970-talets samhällsdebatt i förhållande till den nya 

vänsterns olika kritiska teoretiker.163  

Problemrepresentationen av jämställdhetsfrågan blev här delvis annor-

lunda och även synen på mansrollsfrågorna och vad som behövde göras för 

att åstadkomma en förändring av männen. Idéhistorikern Helena Hill, som har 

analyserat debatten om mansfrigörelse och framväxten av en svensk mansrö-

relse under 1970- och början av 1980-talet, poängterar att kontexten för dis-

kussionen om mansfrigörelse i media och sociala rörelser utgjordes av flera 

delar: den nya vänstern, sexualliberalismen, den nya kvinnorörelsen, samt de 

olika alternativrörelser som ingick i samma våg av kritiska röster, något som 

brukar sammanfattas i termer av 60- eller 70-talsradikalism, eller den nya 

vänstervågen.164  

Bland dessa överlappande grupperingar riktades kritik mot det som ansågs 

vara det borgerliga samhällets indoktrinering, konservatism och förtryck. 

Dessutom kritiserades modernitetens avigsidor, vad gällde allt från naturför-

störelse till kommersialism och den moderna människans alienation. Den nya 

vänstern inriktades, särskilt inledningsvis, på att frigöra människan som ett led 

i att möjliggöra en revolution och ett radikalt förändrat samhälle. Alternativa 

organisationsformer, stormöten, kollektivboenden, naturlighet och nakenhet, 

gröna vågen, den progressiva musiken, kampretoriken, allt detta var uttryck 

för tidens uppgörelser med det som upplevdes som reaktionära ideal.165 

Gemensamt för 1960- och 1970-talsradikalismen var idéer om alienation, 

autenticitet, befrielse och kritiskt tänkande influerat av marxistisk teori. Från 

Marx ungdomsskrifter hämtades begreppet alienering, att människor som 

själva inte kontrollerade sitt arbete blev främmande för sig själva och för-

tryckte sina egentliga behov. Grundläggande för 1960- och 1970-talsradikal-

 
163 Isaksson (2007), Hill (2007). 
164 Denna radikaliseringsvåg hade många olika delar och inriktningar som både överlappade 

varandra och pekade åt skilda håll och inte sällan hamnade i konflikt med varandra. Bland dess 

olika delar kan man nämna studentrörelsen, vietnamrörelsen, antirasistisk och antikolonial 

kamp, kamp för sexuell frigörelse, kamp för homosexuellas frigörelse, kvinnorörelse, miljörö-

relse och musikrörelse. Till detta kom de många olika vänsterorganisationer som under 1970-

talet utvecklades i mer partidisciplinär riktning och blev benämnda som bokstavsvänstern, t.ex. 

Kfml(r), Hill (2007) s. 37f, 46-50, se vidare Ohlsson (2008). 
165 Hill (2007) s. 46f. 
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ismen var att förtryck, oavsett om det handlade om klass, kön, sexualitet, ras-

ism eller tredje världen, kopplades samman med en kritik av det kapitalistiska 

samhällsystemet.166  

När det kom till diskussionen om kön och sexualitet var bland annat filo-

sofen Herbert Marcuse och den marxistiske psykoanalytikern Wilhelm Reich 

inflytelserika inom vänstergrupper.167 Marcuses bok Den endimensionella 

människan (1968) betonade att det inom den alienerade människan fanns en 

autentisk, sann, människa som behövde frigöras.168 Detta var tankar som med 

lätthet gick att förena med könsrollsteorins tankar om en förändring av de 

traditionella mans- och kvinnorollerna. Reich å sin sida hade förenat psykoa-

nalys och marxism och påpekade att människan var förtryckt både ekono-

miskt, socialt och sexuellt. Förträngandet av naturliga sexuella drifter ledde 

till bland annat neuroser. Bland 1960- och 1970-talets alternativgrupper kunde 

därför sexuell frigörelse betraktas som ett led i att befria människan. I det som 

beskrivs som tidens ”terapeutiska våg” ingick olika former av frigörande te-

rapi, exempelvis primalskrik, andnings- eller massageövningar som ett sätt att 

förlösa sina inre känslor. Förutom könsrollsdebatten och jämställdhetspoliti-

ken var det mot denna teoretiska fond som frågor om kvinnlig och manlig 

frigörelse resonerade i 1970-talets samhälls- och kulturdebatt.169 

Det som framför allt gav en ny inriktning åt synen på kön var dock den nya 

kvinnorörelsen, där Grupp 8 var den mest kända organisationen.170 Kvinnorö-

relsen var både en del av och en reaktion på den nya vänstern. Många frågor 

var gemensamma för vänstern och kvinnorörelsen, som kritiken av det kapi-

talistiska samhället. Samtidigt organiserade sig kvinnorörelsen separatistiskt 

som en reaktion mot erfarenheterna av sexism och kvinnors marginalisering 

inom vänstern. För den svenska kvinnorörelsen var det också avgörande att 

utveckla feministiska teorier om patriarkatet, inte minst hämtades inspiration 

från den samtidiga amerikanska kvinnorörelsen.171 För kvinnorörelsen hand-

lade många av de teoretiska frågorna om relationen mellan kapitalistiskt för-

tryck och förtrycket av kvinnan inom patriarkatet. Idéhistorikern Emma Isaks-

son framhåller i sin avhandling Kvinnokamp: Synen på underordning och mot-

stånd i den nya kvinnorörelsen (2007), om den svenska kvinnorörelsen under 

 
166 Hill (2007) s. 46–50. 
167 Hill (2007) s. 49. 
168 Reich (1968). 
169 Hill (2007) s. 48. Det är viktigt att poängtera att 60- och 70-tals radikalismen visserligen 

hade stort inflytande men samtidigt inte var allenarådande. Historieskrivningen om denna epok 

ger lätt bilden av en tid då ”allt var i rörelse”. Lika mycket, om inte mer, kan samma två decen-

nier karaktäriseras som en tid då kommersialism får ett allt större genomslag i samhället, inte 

minst kopplat till ungdomskulturen. Abba existerade samtidigt med proggen. Konservatismen 

var framträdande inom många samhällssektorer. Det viktiga i det här sammanhanget är att syn-

liggöra de idéhistoriska rötterna till begrepp som kvinnofrigörelse eller mansbefrielse och dess 

koppling till jämställdhetspolitikens utveckling. 
170 Hill (2007) s. 50f, Isaksson (2007). 
171 Hill (2007), Isaksson (2007). 
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60- och 1970-talet, tre överlappande kvinnopolitiska projekt: det socialistiskt 

feministiska, kvinnokultur som motkultur samt lesbisk frigörelse.172  

I förhållande till könsrollsdebatten från 1960-talet var kvinnorörelsen mer 

konfrontativ mot män. Tanken att männen förtrycktes på samma sätt eller i 

samma utsträckning som kvinnor möttes med misstro. Framförallt synlig-

gjorde kvinnorörelsen männens privilegier i den rådande könsstrukturen på ett 

tydligare och mer iögonfallande sätt, än vad könsrollsdebattörerna gjort. Be-

greppet patriarkat gjorde att frågor om mäns samhälleliga makt hamnade i för-

grunden för diskussioner om kön och jämställdhet.173  

I förhållande till kvinnorörelsen hamnade frågan om mansrollen i ett annat 

ljus under 1970-talet, jämfört med 1960-talets könsrollsdebatt. På övergri-

pande plan identifierades nu patriarkala strukturer och mäns makt i samhället 

som grundläggande orsaker till den bristande jämställdheten, eller kort och 

gott kvinnoförtrycket. Samtidigt lyftes det i debatten att det var viktigt att 

skilja på mannen och mansrollen. Enskilda män skulle inte nödvändigtvis ses 

som ansvariga, utan snarare tillskrivna en förtryckande roll. Bland de som en-

gagerade sig i diskussionen om mansrollen i relation till kvinnorörelsens kritik 

fanns två riktningar. Den ena gick ut på att kritiken av männen hade gått för 

långt och att kvinnokampen hade lett till att frågor om förtryck av män hamnat 

i skymundan. Denna ståndpunkt var ofta kopplad till åsikten att den avgörande 

samhällsfrågan var klassförtrycket och att det delades lika av män och kvin-

nor.174 Det andra förhållningssättet utvecklades inom det som under 1970-talet 

formerades till den svenska mansrörelsen och som i solidaritet med kvinnorö-

relsen försökte förena mansrollsfrågorna med kritiken av patriarkatet.175  

Bland de debattörer som förde fram klassperspektiv och menade att kvin-

norörelsen hade missat frågor om män fanns Marit Paulsen och författaren 

Sture Andersson som tillsammans med fotografen Georg Sessler hade produ-

cerat boken och utställningen Rätten att vara människa (1975). Utställningen 

hade finansierats av den statliga delegationen för jämställdhet och fick offici-

ellt inleda det svenska programmet för det internationella kvinnoåret 1975.176 

Rätten att vara människa byggde på intervjuer med män och handlade om 

mäns tankar om mansrollen utifrån ett klassperspektiv. Framför allt diskute-

rades hur män många gånger upplevde en ohållbar livssituation med tunga 

arbeten, en traditionell mansroll och krav på att vara familjeförsörjare. Män-

nens situation beskrevs i termer av att de begränsades som människor och inte 

 
172 Isaksson (2007). 
173 Kvinnorörelsen, däribland Grupp 8, markerade visserligen att de inte såg män som någon 

slags fiende, kritiken riktade sig mot manssamhället, patriarkatet och det kapitalistiska syste-

met. Kvinnorörelsen betonade också att män behövde befrias. Detta till trots kom kvinnorörel-

sens kritiker med beskyllningar om manshat, Hill (2007) s. 54. 
174 Hill (2007) s. 89. 
175 Hill (2007) s. 91f. 
176 Hill (2007) s. 64f, 98, Paulsen, Sessler & Andersson (1975).  
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fick möjlighet att utveckla hela sin personlighet, exempelvis förmågan till in-

levelse och fantasi. Att ta hand om barnen lyftes fram som ett sätt att förändra 

detta, vilket män fått möjlighet till genom den nya pappaledigheten, tillsam-

mans med krav på att samhället behövde omorganiseras i stort.177  

Denna problemrepresentation överensstämde med den tidigare könsrolls-

debattens fokus på den destruktiva mansrollen och det nya faderskapet, fast 

med ett nytt fokus på den kapitalistiska samhällsstrukturen. Detta gick i linje 

med mycket av den jämställdhetspolitiska debatten inom vänstern under 1970-

talet. Utställningens syfte var att den skulle visas på olika fackförbund runt 

om i Sverige.178 Om 1960-talets diskussion om det nya faderskapet framför 

allt hade kopplats till unga liberala män, så var utställningen Rätten att vara 

människa en jämställdhetspolitisk representation av arbetarklassmän. 

Viljan att kombinera könsrollsteori och marxistiska perspektiv liknade 

kvinnorörelsens sätt att kombinera feminism och socialism. Men författarna 

till boken Rätten att vara människa framhöll på tvärs mot kvinnorörelsen att 

de tyckte att mansrollen i realiteten framstod som mer förtryckande än kvin-

norollen. Män hade mer av prestige och svårare att göra upp med den tuffa 

könsrollsfasaden än vad kvinnor hade. Marit Paulsen beskrev i en intervju att 

”det i många avseenden är svårare att vara man”.179 Reaktionerna inom kvin-

norörelsen var blandad. Flera beskrev det som en skandal att det internation-

ella kvinnoåret användes för att fokusera på männen, vissa tyckte därtill att 

utställningen daltade med män genom att helt bortse från männens egen roll i 

det patriarkala systemet. Andra lyfte fram att det var bra att män själva började 

medvetandegöra sig om könsfrågorna.180  

Just detta med medvetandegörande bland män var en central fråga som 

fångades upp i den andra riktning bland aktörer som engagerade sig i mans-

rollsfrågan i relation till kvinnorörelsens kritik – den spirande mansrörelsen. 

Medvetandehöjning för män kan ses som en ny form av lösning på mansrolls-

problematiken, en ny prognostisering inom problemrepresentationen av mans-

rollsfrågan. Åren kring 1975 började en feministiskt orienterad mansrörelse 

att formeras i Sverige. Det startades mansgrupper och mansläger för att ge 

män en möjlighet till medvetandehöjning och organisation för befrielse på 

samma sätt som kvinnor. Bland de viktiga aktörerna inom den svenska mans-

rörelsen fanns Erik Centerwall, verksam vid organisationen RFSU, bland an-

nat som redaktör för RFSU-bulletinen. RFSU arrangerade mansläger 1976 och 

skulle under 1980-talet lansera ett särskilt projekt kring mansrollen.181 RFSU:s 

förbundsordförande Hans Nestius skulle komma att ingå i den statliga arbets-

gruppen om mansrollen under 1980-talet.   

 
177 Paulsen, Sessler & Andersson (1975). 
178 Hill (2007) s. 91. 
179 Hill (2007) s. 98. 
180 Hill (2007) s. 101f. 
181 Hill (2007) s. 62, 66. 
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Flera inom den organiserade mansrörelsen lyfte fram att boken Rätten att 

vara människa var viktig i och med att den uppmärksammade frågor om män 

och därtill kopplade dem till en klassanalys, men för deltagarna i mansrörelsen 

var det viktigt att även diskutera männens position i patriarkatet. Inspirationen 

till manslägren och mansgrupperna kom dels från kvinnorörelsens arbetsme-

toder, dels också från den mer omfattande mansrörelse som hade växt fram i 

Danmark och USA. Inom den amerikanska mansrörelsen fanns en gren som 

benämndes ”men’s liberation movement” som främst grundade sig på psyko-

logisk teoribildning kring mansrollens begränsningar och en gren med social-

istiskt feministiska grupperingar som i högre grad solidariserade sig med den 

amerikanska kvinnorörelsen och inriktades på frågor om mäns makt.182 Från 

Danmark och USA hämtades också mansrollslitteratur. Mest spridd inom 

svenska mansgrupper blev troligen den danska antologin Mannen i manssam-

hället: en bok av män om män (1975).183  

I denna mansrollsbok fanns mycket diskussion av männens överordnade 

position i samhället och hur kvinnoförtrycket bars upp genom ett system av 

manschauvinism. Den manliga chauvinismen beskrevs i termer av att män all-

tid trodde att de var bättre och visste mer än kvinnor, att män inte lyssnade på 

kvinnor, förnedrade kvinnor, utgick från att kvinnor alltid beundrade män och 

inte heller kunde älska en kvinna som inte upplevdes som svagare än männen 

själva.184  

Utmärkande för den feministiskt orienterade mansrörelsen var att det pri-

vata, relationer och sexualitet, beskrevs som politiskt. Mäns överordnade po-

sition vävdes in i diskussionen om hur det kapitalistiska samhället och de trad-

itionella könsrollsidealen även förtryckte män. För att samla den verksamhet 

som bedrevs i mansgrupperna grundades föreningen Befria mannen under 

andra hälften av 1970-talet. Organisationen var löst sammanhållen och liten i 

omfattning, det rörde sig om något hundratal organiserade män, men rörelsen 

fick trots sin begränsade storlek ett medialt genomslag.185 De centrala områden 

som mansrörelsen uppehöll sig vid var mäns känsloliv, barn, familj och fader-

skap, sexualitet och kroppen. Den förtryckande mansrollen beskrevs i termer 

av att vara påtvingad männen via patriarkatet och kapitalismen, den krävde att 

män inordnade sig i en roll av att vara hårda, tysta, konkurrensinriktade, ob-

jektifierande och känslokontrollerade. Mot detta framhölls vikten av att våga 

gråta, visa sig svag, visa känslor och ömhet både för kvinnor och andra män, 

liksom att värdesätta barn och omvårdnad framför arbetslivet. Detta var frågor 

som fanns med i den könsrollsteoretiska diskussionen om den destruktiva 

 
182 Hill (2007) s. 56f, Messner (1997). 
183 Clausen (1975). Boken publicerades i Danmark 1974 och kom i svensk översättning 1975. 
184 Hill (2007) s. 97, Clausen (1975). 
185 Hill (2007) s.70f. 
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mansrollen, men som hos mansrörelsen framför allt överensstämde med väns-

terradikalismens idéer om den befriade människan.186  

Mäns sexualitet var en central fråga och mycket handlade om att göra upp 

med det som beskrevs som myter om den manliga sexualiteten, att män alltid 

skulle verka potenta, erövrande och objektifierande. Ömsesidighet och natur-

lighet framfördes som ideal i kontrast till det som beskrevs som en mekanisk 

kärlek.187 Mäns rädsla för homosexualitet var också något som fick stort ut-

rymme inom mansrörelsen. Att göra upp med ”bögnojan” och våga vara sen-

suell och nära andra män var något som man arbetade med genom gruppkra-

mar och närhetsövningar. Även i detta avseende efterliknades kvinnorörelsens 

arbetssätt.188 

Erfarenheterna från arbetet inom mansgrupper samlade Erik Centerwall i 

boken Mansbilder: en splittrad verklighet som publicerades 1980 på uppdrag 

av Socialstyrelsens avdelning för hälsofrågor. Att Socialstyrelsen finansierade 

en utgivning av denna typ visar hur mansrörelseengagemanget uppmärksam-

mades inom statlig verksamhet och fick en koppling till det statliga jämställd-

hetsarbetet. Boken var tänkt att kunna användas som underlag för studiegrup-

per och som en debattbok om mansrollsfrågor.189 

De inledande åren på 1980-talet förändrades dock mansbefrielsedebatten 

och mansrörelsen upplevde ett större mått av ifrågasättande. Det kom både 

extern och intern kritik mot ”mjukismän” eller ”velourmän” och organisat-

ionen Befria mannen splittrades och omformulerade sina målsättningar. Bland 

vissa företrädare gled retoriken mot att fortsätta att kritiskt granska mans-

rollens problem, men att samtidigt också bejaka en manlig könsidentitet. 

Denna utveckling inom mansrörelsen, som kommer att behandlas vidare i 

nästa kapitel, innebar att den tidigare mansrörelsen minskade i omfattning. 

Även om den redan tidigare hade varit liten och löst organiserad så innebar 

förändringarna i praktiken att den kvinnosolidariska mansrörelsen löstes 

upp.190  

Att den svenska mansbefrielserörelsen upplöstes sammanföll tidsmässigt 

med den period då den statliga Arbetsgruppen om mansrollen tillsattes, en 

grupp där flera av de debattörer som hade deltagit i mansbefrielsedebatten 

medverkade. De synsätt som präglat mansbefrielsedebatten, dess tillväga-

gångssätt och fokus på manlig medvetandehöjning, mäns behov av att våga 

visa känslor och göra upp med patriarkala normer utgjorde därmed en del av 

den diskursiva inramningen för den nya statliga mansrollsgruppen. Även den 

 
186 Hill (2007) s.86–87. Hill beskriver hur mansrörelsen utgick från en feministisk kritik men 

förenade denna med en socialistisk kritik av klassamhället och med diskussionen om hur mans-

rollen förtryckte män själva, s. 74. 
187 Hill (2007) s. 135. 
188 Hill (2007) s.137. Homosexuellas frigörelse var annars en rörelse som var tydligt skild från 

mansrörelsen, men det betyder inte att det saknades beröringspunkter dem mellan.    
189 Centerwall (1979). 
190 Hill (2007) s. 209f. 
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förändrade inriktning som mansrörelsen genomgick och det ifrågasättande av 

mansbefrielsen som framträdde under det inledande 1980-talet utgjorde på så 

en del av den idékontext som arbetsgruppen om mansrollen behövde förhålla 

sig till.  

I nästkommande kapitel kommer denna parallellitet – den feministiska 

mansrörelsens tillbakadragande och den statliga mansrollsgruppens inrättande 

– att analyseras vidare. Den feministiska sociala rörelsen för männens befri-

else kom på sätt och vis att ersättas av ett statligt mansrörelseinitiativ. En 

mansbefrielse ovanifrån.       

Förutsättningar för en statlig maskulinitetspolitik  

Utifrån det analytiska ramverk för idéhistorisk policyanalys som avhand-

lingen anlägger, och tillämpningen av Carol Bacchis analysmodell för poli-

tiska problemrepresentationer, går det sammanfattningsvis att urskilja tre sam-

manlänkade bakgrundsfaktorer som sammantaget ger både diskursiv inram-

ning och institutionella förutsättningar för den statliga maskulinitetspolitik 

som lanserades på 1980-talet. Tillsammans gav dessa faktorer motiv till poli-

tiska insatser för att främja framväxten av en jämställd mansroll och för att 

engagera män för förändring.  

Den första faktorn var 1960- och 1970-talets jämställdhetspolitiska pro-

blemrepresentationer om den destruktiva mansrollen och behovet av närva-

rande fäder. Antagandet var att kvinnors frigörelse skulle hänga samman med 

en frigörelse för männen, och att männens emancipation gick via ett närva-

rande faderskap. Denna politiska idé manifesterades framför allt genom för-

äldraledighetsreformen 1974 som gav män möjlighet till betald pappaledighet.  

Den andra faktorn var att det blev uppenbart att det fanns ett glapp i jäm-

ställdhetsarbetet. Kvinnor förändrade sina levnadsmönster medan män inte 

anpassade sig efter de nya idealen. Detta märktes inte minst i statistiken över 

uttaget av den nya föräldraledigheten. Männen tog inte ut pappaledighet i nå-

gon markant omfattning och därför väcktes frågan om hur männens delaktig-

het i jämställdhetsutvecklingen kunde påskyndas. Utifrån detta identifierades 

problemet att förändring inte naturligt kom till stånd bara för att familjepoliti-

ken reformerades, utan att det skulle krävas ett mer aktivt påverkansarbete.  

Den tredje faktorn var den mansbefrielsedebatt som ägde rum i media och 

bland sociala rörelser under 1970-talet. I flera sammanhang betonades att män 

själva, på ett liknande sätt som kvinnorna i 1970-talets nya kvinnorörelse, be-

hövde engagera sig och reflektera över könsroller och vad det innebar att vara 

man. Även männen behövde höja sina röster för förändring. Här fanns ett an-

tagande om att män behövde medvetandehöjas på samma sätt som hade skett 

för kvinnor genom kvinnorörelsen, samtidigt som den spirande mansrörelsen 

snabbt tappade riktning och inte lyckades få något större genomslag.  
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Mansrollsfrågan hade således identifierats på politisk nivå och i samhälls-

debatt, det fanns relativ stark samsyn om behovet av en ny mansroll på politisk 

nivå. Orsakerna till mansrollsproblematiken hade pekats ut både i könsrolls-

forskningens rapporter om effekterna av destruktiva mansnormer och frånva-

rande fäders inverkan på barnens socialisering, och i olika debattböcker om 

manssamhället och den förtryckande mansnormen. Den nya mansrollen fram-

ställdes som en lösning på jämställdhetsfrågan och hade lyfts fram som en 

positiv ny identitet. Bilder på föräldralediga pappor spreds på reklamkam-

panjer från Försäkringskassan. Men det fanns även motstånd. Den politiska 

målsättningen om föräldralediga pappor kritiserades för att hota den ekono-

miska utvecklingen, och den jämställdhetspolitiska reformiver som präglade 

det inledande 1970-talet mattades av. Kvotering av föräldraledigheten var inte 

längre ett politiskt alternativ. Och bland männen som hade deltagit på mans-

läger började nya tongångar att höras om att solidariteten med kvinnorörelsen 

kanske gick för långt. Överlag så var det trots att mansrollsfrågan kunde ha 

medialt genomslag fortfarande en fråga i marginalen, både politiskt och i re-

lation till de nya sociala rörelserna. Det fanns en brist på bredare förändring 

bland män i samhället som motiverade fortsatta politiska insatser. Det fram-

gick att den nya mansrollen inte nödvändigtvis skulle växa fram av sig självt, 

som ett resultat av den förändrade familjepolitiken. Utvecklingen av en ny 

man behövde stödjas genom ytterligare politiska reformer.  

Det går att analysera detta i termer av att det identifierades ett behov av 

ytterliga institutionell förändring för att kunna nå de jämställdhetspolitiska 

målsättningarna. Att jämställdhet syftade till en förändrad mansroll, inte bara 

en förändrad kvinnoroll, hade politiken redan tydliggjort. Det framgick nu att 

män inte tog del av den nya möjligheten till pappaledighet, som utgjorde den 

huvudsakliga politiska åtgärden för att främja en ny mansroll. Mäns uttag av 

föräldraledighet behövde öka, samtidigt som det möjliga politiska styrmedlet, 

kvotering av föräldraledigheten inte betraktades som möjligt att förankra po-

litiskt. Därtill hade mansbefrielsedebatten pekat ut behovet av att män be-

hövde diskutera vikten av en förändrad mansroll på ett bredare plan i samhället 

och öka sina kunskaper om frågan.  
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2. Mansrollen under utredning  

Den 11 oktober 1983 inrättades världens första statliga mansgrupp – Arbets-

gruppen om mansrollen. Denna arbetsgrupp kan betraktas som en institution-

ell innovation inom jämställdhetspolitiken. Arbetsgruppen, senare omdöpt till 

Idégruppen om mansrollsfrågor, var verksam från 1983 fram till 1992 och var 

en statlig satsning för att på få upp diskussioner om män och mansroller på 

den jämställdhetspolitiska agendan. Grundfrågorna var hur män skulle kunna 

engageras i jämställdhetsarbetet och vad jämställdhet kunde betyda sett ur 

mäns perspektiv? Syftet med gruppen var att ”utarbeta konkreta förslag till 

åtgärder som påskyndar utvecklingen mot jämställda relationer mellan kvin-

nor och män, genom en ny mansroll.”191 Den socialdemokratiska jämställd-

hetsministern Anita Gradin, som hade inrättat gruppen, beskrev i ett press-

meddelande samma dag som gruppen tillsattes att det var ”dags att uppmärk-

samma mannens villkor”.192  

I riktlinjerna som hade utformats för arbetsgruppen fastslogs att jämställd-

hetsfrågan befann sig i obalans. Kvinnor hade utvecklat sin könsroll och tagit 

del i försörjningsansvaret samtidigt som män inte hade behövt förändras. 

Detta gjorde att främlingskapet mellan män och kvinnor ökade vilket ledde till 

besvikelser, konflikter, frustration och rent av våld. Behovet av en ny mansroll 

var ”en av de mest aktuella jämställdhetsfrågorna under 1980-talet och 

framåt”.193  

Arbetsgruppen markerar starten för ett nytt avskiljbart policyområde inom 

den svenska jämställdhetspolitiken – konkreta åtgärder skulle utvecklas för att 

främja jämställdhet, genom en ny mansroll. Frågor om mansrollen skulle pri-

oriteras och män behövde stödjas att förändra sin identitet och sina praktiker i 

linje med jämställda ideal. Mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet behövde 

öka. Detta kan kategoriseras som statlig maskulinitetspolitik. Utifrån pro-

blembilden av hur männens brist på förändring i linje med jämställda ideal 

kunde kopplas till konflikter och våld beskrevs behovet av denna typ av poli-

tisk satsning närmast som akut.  

 
191 Arbetsgruppen om mansrollen (1984a). 
192 Utdrag ur Departementsprotokoll 1983-10-11, RA, Arbetsmarknadsdepartementet, Depar-

tementsprotokoll A2, vol. 18; Pressmeddelande 1983-10-11, RA, Arbetsmarknadsdepartemen-

tet, Pressmeddelanden B2, vol. 8. 
193 Riktlinjerna återfinns som en bilaga i Arbetsgruppens första tryckta rapport Drömmen om 

pappa från 1984, Arbetsgruppen om mansrollen (1984a). 
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I följande kapitel kommer detta policyområde om män och jämställdhet 

analyseras utifrån avhandlingens metodologiska ansats, en idéhistorisk poli-

cyanalys av jämställdhetspolitisk problemrepresentation. Som citaten ovan vi-

sar var en övergripande fråga som identifierades inom detta policyområde be-

hovet av en ny mansroll. Området inbegrep i sin tur olika urskiljbara delpro-

blem; Engagemanget för jämställdheten var i obalans – kvinnor hade tagit 

ansvar men män släpade efter; att män inte hade förändrats i takt med jäm-

ställdhetsidealen ledde till konflikter, rent av våld – därför behövdes en ny 

mansroll; Och så poängterades även att männens villkor inte hade uppmärk-

sammats, något det var dags för nu och som arbetsgruppen skulle göra.  

De antaganden som låg till grund för politiseringen av mansrollsfrågan – 

tillsättningen av Arbetsgruppen om mansrollen – diskuterades i föregående 

kapitel. Där analyserades den diskursiva inramningen av mansfrågan, i linje 

med avhandlingens första frågeställning. De bakgrundsfaktorer som analyse-

rades i kapitlet bidrog sammantaget till att ge förutsättningar för, och peka ut 

behovet av, fortsatt institutionell utveckling eller förändring av jämställdhets-

politiken. Men en ytterligare faktor var av avgörande betydelse för att arbets-

gruppen tillsattes och för dess diskursiva inramning och syn på vad mans-

rollens problem bestod i – en statligt initierad rapport som uteslutande foku-

serade på mansrollsfrågorna och som tillhandahöll ett samlat grepp utifrån till-

gänglig forskning och ny insamlad data om svenska mäns attityder. 

Rapporten Om svenska män 

I denna del av kapitlet introduceras en central aktör inom arbetet med män och 

jämställdhet under 1980-talet, psykologen Lars Jalmert. Han publicerade 1983 

rapporten Om svenska män (Ds A 1983:2) som skrivits på uppdrag av Arbets-

marknadsdepartementet.194 Rapporten låg direkt till grund för tillsättningen av 

Arbetsgruppen om mansrollen, som inrättades senare samma år.  

Analytiskt kommer detta avsnitt att fokusera på hur rapporten ytterligare 

specificerar problemrepresentationen om mansrollsfrågan i relation till den 

diskursiva inramning frågorna hade fått under 1970-talet genom att ta intryck 

från ny och mer feministisk psykologisk teoribildning, vilket inskärpte beho-

vet av politiska insatser. Avsnittet utgör en brygga mellan det första ledet i 

avhandlingens metodologiska ansats, analysen av mansrollsfrågans idépoli-

tiska kontext och diskursiva inramning och det nästkommande leden av ana-

lysen som inriktar sig på själva policynivån och frågan om hur mansrollsfrå-

gorna politiserades och problematiserades inom den statliga arbetsgruppen om 

mansrollen. 

 
194 Jalmert (1983). 
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En svensk mansforskningspionjär 

Lars Jalmert ingick som den huvudsakliga vetenskapliga experten i Arbets-

gruppen om mansrollen under 1980-talet. Han fortsatte sedan under 1990- och 

2000-talen att ha en framträdande position i offentlig debatt om män och jäm-

ställdhet, ofta med epitetet mansforskare. Rapporten Om svenska män har flera 

gånger beskrivits som ett pionjärarbete inom svensk maskulinitetsforskning.195  

Jalmerts bakgrund är betydelsefull för hans syn på könsroller, män och jäm-

ställdhet. Under 1970-talet hade Jalmert blivit knuten till den statliga familje-

stödsutredningen och disputerade 1979 inom ämnet pedagogik på avhand-

lingen Små barns sociala utveckling: kritisk granskning av forskning. Av-

handlingen ingick som en rapport i familjestödsutredningen.196 Avhandlingen 

bidrog till att pröva de pedagogiska förutsättningarna för småbarnsgrupper på 

daghem. Frågan gällde huruvida det kunde vara skadligt för barn att i en tidig 

ålder vårdas av andra än modern. Jalmert argumenterade mot denna synpunkt 

och gav därmed understöd både till den statliga daghemsutbyggnaden och till 

pappaledighetspolitiken.197  

Tanken att barn mådde bäst av att vårdas av modern byggde på internation-

ell psykologisk teoribildning som utvecklats sedan 1950-talet och som tog 

fasta på att barn upp till en viss ålder inte kunde utveckla sociala relationer 

annat än till mamman. Jalmert vände sig mot denna forskning och bland annat 

mot uttolkandet och tillämpningen av psykoanalytikern John Bowlbys be-

grepp bindning (attachment, numer används begreppet anknytning på 

svenska) som betonade att små barn behövde utveckla en djup relation till 

mamman innan de kunde utveckla några andra relationer.198 Jamlert ansåg att 

begreppet bindning, tillsammans med ett antal liknande begrepp inom ut-

vecklingspsykologi, exempelvis psykoanalytikern Margaret Mahlers begrepp 

symbios, hade fått ett normativ värde och frånsåg alternativa förklaringsmo-

deller eller resultat. Tanken på barnets naturliga koppling till modern gjorde 

att små barns möjlighet att upprätta en bindning till pappan eller andra vårdare 

osynliggjordes. Att barn kunde uppvisa bindningsbeteenden till mamman, ex-

empelvis skrika om en annan person än mamman tog över barnet, togs många 

gånger som intäkt för att barnet inte borde vårdas av någon utomstående per-

son eller av pappan. Möjligheten att barnet, om det exempelvis från tidig ålder 

även vårdades av pappan, också kunde utveckla bindningsbeteenden till en 

annan vuxen följdes sällan upp.199  

Forskningen på relationen mellan fäder och småbarn hade varit liten, däre-

mot pekade den som fanns enstämmigt i en riktning. Småbarn kunde utveckla 

 
195 Hearn, Nordberg & Andersson (2012). 
196 Avhandlingen blev uppmärksammad som ett viktigt tillskott till den familjepolitiska och 

jämställdhetspolitiska debatten och publicerades året därpå, 1980, i en bearbetad version av 

Tiden/Folksam förlag, Jalmert (1979, 1980), se vidare Jalmert (1983, 1984). 
197 Jalmert (1979) s. 7, 136. 
198 Jalmert (1979) s. 25, Bowlby lanserar begreppet bindning 1958. 
199 Se Mahler (1968). 
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relationer både till pappan och mamman, samtidigt och var för sig. Ju tidigare 

män engagerade sig i omvårdnaden av barnen desto större verkade möjlighet-

erna bli för ett närvarande faderskap och en välfungerande roll som omvår-

dare.200  

Som tidigare könsrollsforskare under 1960- och 1970-talet befann sig Jal-

mert i intersektionen mellan forskning och politik, en position som krävde ett 

vetenskapligt förtydligande.201 Jalmert ägnade stort utrymme åt frågor om re-

lationen mellan forskning och samhälle. I avhandlingen diskuterade han ut-

förligt frågor om objektivitet och värderingar och tog fasta på att forskning 

visserligen strävade efter metodologisk objektivitet men samtidigt behövde 

analyseras i relation till samhällsklimatet eller tidsandan. Han inkluderade sin 

egen forskning i detta resonemang. Bolwbys analyser av barnens ideala bind-

ning till mamman ”passade” i den samhällssituation som rådde i USA under 

1950-talet, menade Jalmert, och han påpekade att hans egen forskning på ett 

liknande sätt speglade den ”nya synen” som höll på att växa fram i sam-

hället.202  

”I princip män” – en feministisk könsrollsanalys  

Rapporten Om svenska män fick Jalmert i uppdrag att göra 1980. Uppdrags-

givare var den jämställdhetskommitté som tidigare tillsatts av den borgerliga 

regeringen. Uppdraget var en uppföljning av rapporten Kvinnors arbete (SOU 

1979:89) som handlade om kvinnors situation som dubbelarbetande. I den 

hade det framkommit att svenska kvinnors sämre ställning i arbetslivet till stor 

del bottnade i männens bristande engagemang i hemarbetet och barnomsorgen 

och Jalmert fick därför i uppgift att undersöka mäns attityder till jämställd-

het.203 

Det blev en omfattande studie som syftade till att kartlägga och ge underlag 

till åtgärder för att undanröja hindren för mäns jämställdhet. 5000 enkäter hade 

skickats ut till svenska män och 20 kompletterande djupintervjuer gjordes för 

 
200 När det gällde forskning om fäder och barn lyfte Jalmert framförallt fram den amerikanske 

psykologen Michael Lamb och dennes studier under 1970-talet av barns interaktion med fäder. 

Det fanns utifrån forskningen, trots att den ”dominerande synen” ofta var en annan, inget som 

hindrade män att vårda sina småbarn eller att daghem nödvändigtvis skulle vara olämpligt för 

småbarn, menade Jalmert. Om forskningen pekade i någon riktning var det snarare den om-

vända. Jalmert poängterade att det var avgörande hur man gjorde rättvisande jämförelser i forsk-

ning om små barns utveckling. Daghem kunde vara bra eller dåliga, beroende på en rad faktorer, 

så även föräldrars roll som omvårdare. Det viktiga var att analyser av barns möjlighet att ut-

vecklas socialt utgick från jämförbara förutsättningar. Jalmert (1979) s. 72, 104f, 130, samt 

Jalmert (1983), Lamb (1976). 
201 Könsrollsforskarna under 1960- och 1970-talet balanserade mellan att själva framställa sig 

som objektiva och värderingsfria, i relation till de forskare som man kritiserade för att vara 

styrda av traditionella könsrollsvärderingar, och samtidigt betona sin egen roll som delaktig i 

ett politiskt förändringsarbete, se Klinth (2002) 73, Olsson (2011) s.157f. 
202 Jalmert (1979) s. 134. 
203 SOU 1979:89, s.31; Jalmert (1983) s. 98. 
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att ta reda på hur de svenska männen ställde sig till familje- och arbetsliv. 

Dessutom genomfördes en noggrann inventering av den forskning som fanns 

tillgänglig om män, mansroller och mäns våld.204 Rapportens förord inleddes 

med en sammanfattning av den inställning som Jalmert tyckte sig se hos 

svenska män: 

Den svenske mannen tycker mycket om idrott. Han är ganska nöjd med sitt 

arbete. Han tycker att män borde ägna mer tid åt hushållsarbete – i princip. 

Likaså borde män ägna mer tid åt sina barn – i princip. Men själv gör han det 

inte.205 

 

I-principtänkandet var särskilt tydligt vad gällde pappaledigheten. En stor ma-

joritet bland de svenska männen uttryckte stöd för mäns möjlighet att vara 

hemma med barnen. Samtidigt var det bara en minoritet av männen som tog 

ut någon pappaledighet, bara tio procent av männen tog ut föräldrapenning 

överhuvudtaget.206 

Vad var då anledningen till denna i-princip-inställning, och hur skulle den 

kunna tolkas? I rapportens förord poängterade Jalmert det historiska manside-

alets betydelse. Mot bakgrund av hur mansidealet hade utvecklats var det inte 

egendomligt ”att dagens man är kluven”. Tradition och uppfostran gav män 

en identitet som inte stämde överens med de nya kraven i samhället. Jalmert 

framhöll också att männen verkade ”föga medvetna om sin kluvenhet. Den är 

djupt privat”.207  

Att männen inte verkade medvetna om sin kluvenhet, som Jalmert uttryckte 

saken, hade att göra med att enkäterna och intervjuerna inte på något tydligt 

sätt gav underlag för att män verkade reflektera över sin roll som män i sam-

hället. Som citatet ur inledningen av rapporten gav sken av var de flesta män 

rätt nöjda med tillvaron. Detta stod i bjärt kontrast till den forskning som Jal-

mert refererade som gav en tydlig bild av den traditionella mansrollens de-

struktivitet.  

Vägen ur patriarkatet  

Jalmerts rapport uttryckte i flera avseenden den typ av feministisk mansrolls-

analys som hade utvecklats inom den svenska mansrörelsen under 1970-talet. 

Med en utgångspunkt i teoribildning om patriarkatet pekade rapporten i rikt-

ning mot att män behövde medvetandegöras om de problem som hängde sam-

man med en traditionell mansroll, problem de själva uppenbarligen inte såg.  

Att män hade den samhälleliga makten och att mansrollsanalyser behövde 

utgå från denna manliga maktordning var något som Jalmert betonade starkt i 

 
204 Jalmert (1983). 
205 Jalmert (1983) s. ii. 
206 Jalmert (1983) s. 75–77. 
207 Jalmert (1983) s. ii. 
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sin rapport.208 Det första kapitlet inleddes med rubriken ”Mannen regerar” 

samt en definition av patriarkatet: 

Vi lever i ett samhälle som domineras av män. Det är mäns åsikter, värderingar 

och uppfattningar som är förhärskande. Inom så gott som samtliga livssfärer är 

mannens tankar de som dominerar. […] inom kort sagt alla områden är det 

männen som styr. Detta samhälle kallas patriarkat.209  

 

Med detta som utgångspunkt diskuterade sedan Jalmert vad den patriarkala 

maktordningen hade betytt för mäns psykiska utveckling. Teorierna om den 

patriarkala makten hämtade Jalmert bland annat från Rita Liljeströms arbeten, 

som betonade arbetsdelningens betydelse och organiseringen av släktskap och 

sexualitet.210 Jamlert stödde sig även på en begynnande akademisk mansforsk-

ning. Han refererade till de danska forskarna och författarna Steffen Kisel-

bergs Maendens historia (1979) och Peter Thielsts Könspolitiska idéer: en 

undersökning av manssamhällets könsideologi från naturfolken och fornti-

dens filosofer till Simone de Beauvoir (1978). I dessa böcker beskrevs hur 

manlighetsideal konstruerades både socialt och historiskt och att dessa ideal 

byggde på vissa återkommande aspekter som självkontroll, självständighet, 

tävlingsinriktning och nedvärderande av ”kvinnliga” verksamheter. Genom 

industrialismen och det kapitalistiska samhällets framväxt hade män skiljts 

från familjen och de reproduktiva sysslorna och ensidigt inriktats på livet inom 

produktionen.211  

Det kapitalistiska mansidealet gav samtidigt upphov till olika villkor för 

män beroende på klasstillhörighet. Jalmert beskrev hur Kiselberg poängterade 

att borgerliga män, historiskt, genom disciplinering och självkontroll hade 

kunnat sträva efter självförverkligande och framgång, medan samma 

mansideal inneburit underkastelse och inordning för proletära män. Men un-

der 1900-talet hade dessa två delar alltmer sammansmälts till en generell man-

lighet som betonade pliktens betydelse oavsett klass.212 

 
208 Jalmerts rapport innehöll fyra kapitel: ”patriarkatet”, ”hur pojkar blir män”, ”livets allvar” 

och ”känslor och andra problem”.  
209 Jalmert (1983) s. 1. 
210 Jalmert (1983) s. 2f, Jalmert hänvisade till Rita Liljeströms Det erotiska kriget (1981) och 

Marielouise Janssen-Jurreits bok Sexism (1979). 
211 Jalmert (1983) s. 4f, 8.  
212 Jalmert (1983) s. 12. Jalmert hänvisade även till den litteraturvetaren Klaus Theweleit’s om-

fångsrika avhandlingsarbete Männerphantasien (1980) om mansidealen inom den tyska nazist-

iska frikårslitteraturen. Jalmert bifogade därtill ett utdrag av Arne Ruths presentation av 

Theweleit i Ord och Bild nr 2–3, 1980 som tog fasta på det nazistiska mansidealets aggressiva 

kollektivism och renhetsdyrkan, en flykt från frihet, där individualitet trängdes undan och drif-

terna kanaliserades i militära massriter. Jalmert kopplade samman diskussionen om nazismens 

mansideal med skinheadskulturen som uppmärksammats under det inledande 1980-talet. I de 

båda rörelserna var det just viljan att visa sig som man som var det avgörande poängterades det, 

Jalmert (1983) s. 13–14, Ruth (1980). 
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När Jalmert sammanfattade det rådande mansidealet under 1980-talet så 

gjorde han det genom att betona mäns sammanhållning och uppvärderande av 

manliga egenskaper:  

Pojkar fostras från tidig ålder efter vissa bestämda mönster. De skall vara obe-

roende och kunna klara sig själva. Talspråket ”bra karl reder sig själv” är en bra 

karaktäristik. I pojkarnas – och männens – värld värderas objekt ofta som vik-

tigare än människor. Därför riktas pojkars intresse oftare mot saker än mot 

andra människor. Gemenskapen med andra män värderas högt i männens liv 

och pojkar betonar själva gemenskapen med andra pojkar. Det egna könet blir 

på så sätt högre värderat än det andra. Bland de företeelser som har klart mas-

kulina drag som utgör och medverkar till dagens mansideal finns t ex cowboy-

hjälten, James Bond, stålmannen, rockidoler och idrottshjältar.213 

 

Den historiskt orienterade analysen av mansidealens framväxt kompletterades 

med ett kapitel om hur könsroller konstruerades i barnomsorg och skola. Re-

dan i förskoleåldern var pojkar medvetna om vilka förväntningar som fanns 

på hur pojkar skulle bete sig och begränsade sina intressen till aktiviteter som 

ansågs maskulina. Dessa könsskillnader markerades sedan ännu mer genom 

skolgången och valet av yrkesutbildning.214 Flickor uppmuntrades att vara 

tysta, duktiga och omvårdande medan pojkar tilläts ta större utrymme och ofta 

betraktades som mer individuella och intressantare. Efter utbildningen vän-

tade en könssegregerad arbetsmarknad där mäns medellön var högre, kvinnors 

lägre. Manssamhället återskapades på det sättet från generation till genera-

tion.215  

Rapporten innehöll en översikt över forskning som fokuserade på destruk-

tiva kopplingar mellan mansrollen och riskbeteenden, alkoholmissbruk, 

ohälsa, våld och svårigheter att hantera känslomässiga band och intima relat-

ioner. Det var psykologiska förklaringar som betonades i rapporten när det 

kom till mäns destruktiva beteenden. Under rubriken ”Moderns makt och bar-

nets vanmakt” presenterade Jalmert den amerikanska feministiska forskaren 

Dorothy Dinnerstein, som i boken The Mermaid and the Minotaur (1976) hade 

diskuterat hur pojkar, på ett tidigt stadium, fostrades att distansera sig från 

modern och bli oberoende, något som ledde till en rädsla för känslomässiga 

förbindelser med kvinnor i vuxen ålder samt att män istället sökte bekräftelse 

från andra män. Enligt Dinnerstein kunde detta förklara att män i vuxen ålder 

ägnade sig åt verksamheter där kvinnor hölls utanför, som idrott, krig och jakt. 

I dessa världar slapp män känna rädslan för att bli beroende av en kvinna. 

 
213 Jalmert (1983) s. 7. 
214 Jalmert (1983) s. 15, 20. Jalmert kommenterade också frågan om manlig personal i förskolan 

och fastslog att manlig personal i sig inte behövde leda till förändrade könsrollsmönster hos 

barnen. Manlig personal kunde rent av befästa gamla könsroller. ”Det är inte män som sådana, 

som behövs i förskolan, utan män med en syn på uppväxt och könsroller som skiljer sig från 

den traditionella”, s.19. 
215 Jalmert (1983) s. 22f.  
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Detta ledde för männens del till att känslolivet begränsades och att känsloer-

farenheter sågs som hotande.216 

Jalmert betonade att Dinnersteins analys kunde te sig överdriven, verklig-

heten var inte lika extrem, men analysen kunde ändå underlätta förståelsen av 

mannens utveckling. Jalmert pekade dessutom på att den svenske psykiatri-

kern Johan Cullberg hade gjort en likartad beskrivning av männens psykolo-

giska utveckling och att Dinnersteins teori bekräftades i den amerikanska sex-

ualforskaren Shere Hites empiriska forskning om mäns och kvinnors sexuali-

tet.217 Framför allt betonade Jalmert att Dinnerstein pekade på att lösningen på 

denna negativa könsrollsfostran fanns i att ”mannen/fadern tar aktiv del i bar-

nets liv från allra första början”.218   

Jalmert tog därmed fasta på hur det utifrån feministiska teorier om psyko-

logisk utveckling gick att finna en väg ur det patriarkala mörkret. En väg som 

gick via den svenska föräldraledighetspolitiken. En lösning på dilemmat med 

barns psykologiska predestinering in i kvävande mans- och kvinnostereotyper 

var att låta män ta aktiv del som omvårdare av småbarn. Tankegången var inte 

ny, det var samma idé som den norske sociologen Per-Olav Tiller hade pre-

senterat i Om kvinnors liv och arbete redan på 1960-talet, men den fick ny 

aktualitet genom Jalmerts rapport.  

Att svenska män inte utnyttjade möjlighet att vara hemma med sina barn 

uppfattade Jalmert som ytterligt beklagligt. Pappaledighetens möjligheter be-

skrevs med hjälp av ett visionärt uttalande av psykiatrikern Nils Uddenberg 

som Jalmert återgav i sin rapport. På tal om män som barnavårdare hade Ud-

denberg sagt: 

För mig representerar mannen med nappflaskan ett hopp. Hans handling är var-

daglig och saknar dramatik. Den har inget av kamp eller rekord över sig. Om 

den skulle vädja till den traditionella mansrollen skulle det vara genom att ut-

mana det okända. På sitt sätt är han en revolutionär. Han representerar en ny 

livshållning. Inte så inriktad på att manifestera sig själv men mer långsiktig. 

Om fler män knöt närmare an till barn skulle det innebära något avgörande för 

samhället. Makthavarnas prioriteringar skulle se annorlunda ut. Det skulle 

byggas ett barnvänligare samhälle – ett samhälle där det skulle födas fler 

barn.219  

 

Faderskapet och omsorgspraktiker erbjöd svenska män möjligheter till en po-

sitivt laddad mansroll – vårdande, trygg och utan de hårda krav på prestation 

som traditionella ideal föreskrev. 

 
216 Jalmert (1983) s. 54–56, Dinnerstein (1976). 
217 Jalmert (1983) s. 57. Cullberg hade skrivit på temat i artikeln ”Orfeus – bilder av mannen”, 

i Ord & bild nr 2, 1982, Shere Hites Hiterapporten om män hade kommit i svensk översättning 

1982 (på engelska 1981).  
218 Jalmert (1983) s. 57   
219 Uddenberg citerades från en utställningstext om män och könsroller, Män, producerad av 

Carin Hartman, Jalmert (1983) s. 73. 
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Motstridigheter i representationen av mansrollens problem 

Rapporten om svenska män erbjöd en uppdaterad inventering av feministiskt 

orienterad teoribildning om mansrollsfrågan som utvecklats under sent 1970-

tal, och därtill en förankring av mansrollsfrågorna i ett nytt historiskt oriente-

rat mansforskningsfält. Den övergripande problemrepresentation avvek inte 

från den som hade etablerats gällande mansrollsfrågan under 1960- och 1970-

talet, men en diskursiv utveckling skedde genom den inskärpta feministiska 

analysen med analyser av patriarkal makt och nya mer feministiskt laddade 

psykologiska forskningsperspektiv. Den kvinnokampsolidariska mansrörel-

sens feministiska slagord fick därmed i rapporten vetenskaplig underbyggnad. 

Men rapporten uppmärksammade även motsägelsefullheter. Något som po-

tentiellt kunde aktualisera en motstridighet inom problemrepresentationen. 

Det som gav rapporten särskild aktualitet var det statistiska underlaget och 

intervjustudierna med svenska män. Här var tanken att ge mansrollsperspek-

tiven saklig vetenskaplig faktaunderbyggnad. Men rapporten visade som 

nämnts att män i mycket liten utsträckning beskrev några problem. De var 

överlag nöjda med tillvaron.  

Analyser av policyområden bör i enlighet med Bacchis metodologiska an-

sats lyfta fram glapp eller områden i problemrepresentationer där alternativa 

förklaringar eller slutsatser skulle kunna utvecklas. Kopplingen mellan atti-

tydundersökningen och den psykologiska mansrollsdiskursen aktualiserar ett 

sådant potentiellt glapp. Där går det att urskilja en typ av dissonans eller mot-

stridighet inom problemrepresentationen av mansrollsfrågan. Om mansrollen 

var behäftad med så många problem och hämmande inslag, varför klagade inte 

männen mer över detta? Och om mansrollen var förknippad med patriarkala 

strukturer, varför syntes inte motståndet mot jämställdhet bland attityderna 

hos svenska män?  

I rapporten presenterades resultatet av de intervju- och enkätstudier som 

hade samlats in om mäns åsikter om sina liv, om hem, arbete och ekonomi. 

Den bild som presenterades var att män generellt var tillfreds med sina arbe-

ten, arbetslivet var något män gärna talade om, samtidigt som män på frågan 

om livets mening framför allt nämnde familjen.220 Detta tolkades i rapporten 

mer som en läpparnas bekännelse. Det verkade lättare för män att spontant 

prata om idrott än om familjelivet, och Jalmert framhöll detta i termer av att 

idrott kunde ses som en prototyp för mansrollen, inriktat på prestation och 

konkurrens och som ett sätt att ”uttrycka maskulinitet”.221 

Det fanns få vittnesmål om utsatthet eller känslor av att behöva leva upp 

till något specifikt mansideal i det material som Jalmert hade samlat in i enkät- 

eller intervjustudien i sin rapport. Trots det sattes männens åsikter i relation 

till forskning som betonade mansrollens koppling till destruktivitet. Det fanns 

 
220 Jalmert (1983) s. 26, 30f. 
221 Jalmert (1983) s. 34f. 
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tecken på att mäns hälsa drabbades ”av de krav och förväntningar, som mans-

rollen för med sig” förklarade Jalmert. Visserligen poängterades att man inte 

säkert visste om och hur könsroller påverkade uppkomsten av hälsoproblem. 

Men mäns högre dödlighet framstod som belägg för en sådan koppling. Det 

fanns också tecken på att män drabbades särskilt hårt av sjukdom och psykisk 

belastning i samband med skilsmässa.222 Rapporten kunde även belägga att 

män var starkt överrepresenterade när det kom till alkoholmissbruk, våld – 

både att utöva och att utsättas för våld – samt när det kom till kriminalitet. Det 

fastslogs att ”mansvärlden är våldsgenererande”. Mäns åsikter gick dock ge-

nerellt ut på att det var fel att missbruka eller vara våldsam, annat än i själv-

försvar.223  

Ur ett feministiskt perspektiv gick männens attityder att tolka i termer av 

att de var nöjda med att ”i-princip” vara för jämställdhet, utan att det betydde 

så mycket i praktiken. Det var en inställning som framstod som förståelig ur 

en manlig bekvämlighets- eller privilegieperspektiv. Här kan Jalmert sägas 

vara inne på ett analytiskt spår som utvecklades inom internationell, engelsk-

språkig, forskning om män och könsroller ungefär vid samma tid. Närmare 

bestämt Raewyn Connells begrepp ”hegemonisk maskulinitet” som lanseras 

1985 (två år efter Jalmerts rapport) och som har diskuterats i avhandlingens 

inledande kapitel. Män i gemen behövde, hävdade Connell, inte nödvändigtvis 

ge uttryck för tydligt patriarkala värderingar eller med nödvändighet leva upp 

till patriarkala idealbilder av manlighet – som tuffa, dominanta eller fram-

gångsrika – men de förhöll sig till en hegemonisk maskulinitet, en domine-

rande samhällelig och kulturell norm, som i förlängningen gav män fördelar 

och makt i relation till kvinnor.224 

Jalmerts karaktäriserande av en ”i-princip-inställning” till jämställdhet hos 

de svenska männen, identifierade på motsvarande sätt en dynamik mellan att 

kunna uttrycka icke-patriarkala värderingar, samtidigt som det inte behövde 

betyda mycket vad gällde förändring i praktiken. Rapporten och analysen av 

”i-princip” männen kom att användas och refereras under lång tid framöver i 

svensk debatt om män och jämställdhet. 

Samtidigt var glappet mellan männens liknöjdhet och den starkt negativt 

framställda mansrollsproblematiken och dess destruktiva drag påfallande. Att 

män inte vittnade om mansrollsproblem kunde ha resulterat i slutsatsen, att de 

destruktiva dragen helt enkelt var begränsade bland män i allmänhet, och att 

mäns utsatthet, priset män själva betalade för sin överordnade position i sam-

hället – för att använda maskulinitetspolitiska termer – helt enkelt var ganska 

 
222 Jalmert (1983) s. 37, 42f. 
223 Jalmert (1983) citat s. 49, se vidare s. 44, 52. 
224 Begreppet ”hegemonic masculinity” lanserades i artikeln ”Towards a new sociology of mas-

culinity” som en trio australiensiska forskare och gayrörelseaktivister, Tim Carrigan, R. W. 

Connell och John Lee, publicerade i tidskriften Theory and Society 1985. Carrigan, Connell och 

Lee kritiserade bland annat tidigare mansrollsanalyser för att inte uppmärksamma frågor om 

mäns patriarkala privilegier och makt över kvinnor. 
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litet.225 I rapporten Om svenska män framstod istället anledningen till männens 

liknöjdhet som en bristande medvetenhet. Det var ett antagande som gick i 

linje med könsrolls- och mansbefrielsediskursen. Männen förnekade en dju-

pare analys av sig själva och manssamhället. Jalmert drog inte tydliga slutsat-

ser kring detta och den eventuella motsättningen följdes inte upp i rapporten. 

Det gick att anta att en förklaring fanns i antagandet om männens rädsla för 

känslomässiga förbindelser med kvinnor och bekräftelsebehovet från andra 

män. Sättet mansrollsfrågan prognosticerades i rapporten pekade därmed mot 

behovet av en terapeutisk inriktning. Män behövde stödjas att våga erkänna 

delvis undanträngda problem och avsäga sig manssamhällets antagna krav på 

hårdhet och prestation. Det talade för att den inriktning som den svenska 

mansrörelsen haft under 1970-talet var riktig. Det gick därmed att hitta motiv 

till understödjandet av en mansrörelse i större skala – en statlig mansrörelse 

som kunde bli ett upplysningsprojekt för de svenska männen. 

Maskulinism och velourpappadebatt  

Den diskursiva inramningen av frågan om män och jämställdhet under det ti-

diga 1980-talet präglades samtidigt av fler idéer än de som rörde föreställ-

ningar om mansbefrielse och mansrollens destruktivitet. Det fanns andra per-

spektiv på mansrollsfrågor som formulerades parallellt med Jalmerts rapport 

– en ny problemrepresentation som kom att konkurrera med den tidigare 

mansrollsförståelsen. I denna representation av problemet identifierades och 

diagnostiserades frågan om män och jämställdhet utifrån antaganden från 

andra idéströmningar än könsrollsforskning. Rapporten Om svenska män kom 

i en tid då problemförståelsen för behovet av emanciperade könsroller utma-

nades inom andra fält av psykologisk teoribildning.  

Psykiatrikern Nils Uddenberg som Jalmert citerade i sin rapport publice-

rade 1982 boken Den urholkade fadern: en bok om män och fortplantning, där 

han propagerade för behovet av att män engagerade sig i jämställdhetsfrågor, 

men utifrån ett delvis annat maskulinitetspolitiskt perspektiv än Jalmert – ett 

perspektiv som i kontrast till Jalmerts feministiska perspektiv karaktäriserades 

som maskulinistiskt.226 Uddenberg skulle också komma att delta i det inle-

dande arbetet med arbetsgruppen om mansrollen.  

Som svar på feminismen efterlyste Uddenberg ”maskulinism”. Uddenberg 

kritiserade den traditionella patriarkala traditionen i samhället, men på ett an-

norlunda sätt än hos Jalmert eller inom den svenska könsrollsforskningen från 

1960-och 1970-talet. Framför allt drev Uddenberg tesen att män behövde åter-

erövra en förlorad position som fäder. Männen sades ha förlorat kontrollen 

över sin fortplantningsförmåga genom preventivmedlen och hade stängts ute 

 
225 Messner (1997). 
226 Uddenberg (1982). 
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från kvinnligt dominerade föräldraskap och barnomsorg. Därför behövde 

männen nu ”storma kvinnoborgen” och ta en plats som omvårdande fäder. 

Mäns underläge i familjefrågor och behov att opponera sig mot kvinnor, inte 

enbart solidarisera sig, lyftes fram kopplat till mäns påstådda underläge i vård-

nadstvister exemplifierat bland annat med filmen Kramer mot Kramer från 

1979.227  

När Uddenberg talade om ”den urholkade fadern” använde han bland annat 

tankar som den amerikanske historiken Christopher Lasch hade fört fram i 

boken The Culture of Narcissism (1979). Lasch ansåg att den liberala efter-

krigstiden hade tappat bort en grundläggande paternalistisk funktion i sam-

hället. Samhället hade blivit ett patriarkat utan fäder, ett narcissistiskt samhälle 

där ungdomsdyrkan och utbredd anti-auktoritet förstörde viktiga sociala och 

politiska band mellan människor. Lasch förenade kritisk marxistisk teori, en 

kritik av kapitalismen, med socialt konservativa budskap som bland annat rik-

tade sig mot feminism, kvinnofrigörelse och aborträtt.228 Vissa av föreställ-

ningarna gick igen hos Uddenberg, bland annat om att män hade förlorat mak-

ten över reproduktionen till kvinnorna på grund av preventivmedlen och ab-

orträtten. Men Uddenberg var däremot inte motståndare till fri abort. 

Maskulinitetsforskaren Thomas Johansson har beskrivit denna typ av reso-

nemang som uttryck för en diskurs kring ”det faderlösa samhället”.229 Denna 

diskurs om faderskapets roll i det moderna samhället fokuserar på risker med 

kärnfamiljens upplösning och feminismens ifrågasättande av en manlig makt-

ordning och beskriver hur manligheten befinner sig i kris i det moderna sam-

hället.230 

Uddenberg var dock inte antifeminist – uttryckligen beskrev Uddenberg 

hur anti-feminister också var anti-maskulinister – men han beskrev konse-

kvent män som maktlösa och kvinnor som vinnare i samhället.231 Uddenberg 

beskrev utvecklingen där kvinnan, genom jämställdheten, hade vuxit om man-

nen, och han beskrev hur män stod inför hotet att bli överflödiga genom sper-

mabanker och möjligheten till insemination. Hans syfte var att hjälpa män att 

förstå att frågor om faderskap låg i deras eget intresse och att det var deras 

egen jämställdhet det handlade om. Feminism behövde följas av maskulinism, 

men det skulle inte vara en motrörelse. Uddenberg talade om hur maskulin-

ismen, på samma sätt som feminismen, skulle vara ”progressiv” och skapa ett 

engagemang för förändring bland männen i Sverige.232  

 
227 Uddenberg (1982) s. 10, 73–78.  
228 Lasch (1979), se även Laschs bok Haven in a Hartless World (1977). Uddenberg citerade 

inte uttryckligen Lasch i sin bok, men han talade om den rådande ”narcissistiska kulturen” och 

listade Lasch som referenslitteratur. Uddenberg (1982) s. 90f. 
229 Johansson (2003). 
230 Johansson (2003) s. 27–32. 
231 Uddenberg (1982) s. 10.  
232 Uddenberg (1982) s. 10.  
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Uddenbergs syn på kön skilde sig alltså från Jalmerts. Uddenberg betonade 

att manligt och kvinnligt både var socialt och biologiskt betingat. Han marke-

rade den biologiska olikheten mellan män och kvinnor. Dessutom kritiserade 

Uddenberg en ensidig kritik av manligheten:  

De [män] har inte bara smidit stridsyxor utan även plogar. De har lekt, målat 

och sjungit. De har på olika sätt hållit kulturtraditioner levande. Manlig sexua-

litet är inte enbart våldtäkter och prostitution. Mötet med män och manlig sex-

ualitet har varit en stor källa till glädje för många kvinnor. Det finns något fint 

i att vara man, något att vara glad åt.233  

 

Detta, att manlighet kunde vara något fint och en källa till manlig stolthet, var 

något Uddenberg uttryckte samtidigt som företrädare inom den svenska mans-

rörelsen började ändra inriktning från att se mansrollen framförallt som något 

som behövde förändras till att diskutera att män blivit alltför kritiserade inom 

feminismen.234  

Men även om perspektiven på mansrollen och männen skiljde sig åt hos 

Jalmert och Uddenberg var det generella målet gemensamt: att utveckla bris-

terna i den traditionella mansrollen genom att öka mäns närhet till barnen. 

Uddenberg talade också om en samhällelig alieneringsprocess som främst 

märktes bland männen och i männens avstånd till barnen. Genom att männen 

tog ”mer ansvar för sin fortplantningsförmåga” skulle samhället ta ett stort 

steg från ”den extremt individualistiska och narcissistiska kulturen”.235  

Tankarna om maskulinism var inget Jalmert nämnde i rapporten Om 

svenska män, i den återfanns bara det citat där Uddenberg talade om männen 

med nappflaskorna. Jalmert hänvisade inte heller till Uddenbergs bok. Men 

Jalmerts feministiska teoribildning mötte hos Uddenberg ett maskulinistiskt 

motperspektiv, en problemrepresentation som grundades i idéerna om ”det fa-

derlösa samhället”. Detta perspektiv skulle återkomma under 1980- och 1990-

talet och även komma att prägla den statliga maskulinitetspolitiken. 

Den huvudsakliga lösningen som sedan länge hade definierats inom mans-

rollsfrågan – tanken på pappaledighetens möjligheter att förändra mansrollen 

– som Jalmert och även Uddenberg propagerat för blev också ifrågasatt på ett 

uttryckligt sätt i samhällsdebatten under det inledande 1980-talet. Den diskur-

siva samsyn som hade präglat frågan om nyttan med den ”dubbla emancipat-

ionen” blev utmanad bland vissa psykologer. Samtidigt som Jalmerts rapport 

hade publicerats, myntades det sedermera klassiska uttrycket ”velourpappa” 

av en grupp psykologer ledda av Kristina Humble. Detta skedde i radiopro-

grammet Vetandets värld – psykologiskt forum i juli 1983.236 Humble hade 

sedan 1970-talet varit en kritiker av den jämställdhetspolitiska ambitionen att 

 
233 Uddeberg (1982) s. 84.  
234 Hill (2007) s. 219. 
235 Uddenberg (1982) s. 84f, passim. 
236 Hill (2007) s. 191, Klinth (2002) s. 280. 
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förändra familjepolitiken och grunda den i visionen om delad föräldraledighet. 

Humble och de psykologer hon samarbetade med var kritiska till barnlediga 

pappor i synnerhet. Jämställda föräldraideal ansågs leda till ”mammpappor” 

och ”pappmammor”, något som sades störa småbarnens könsidentiteter. Hum-

ble och hennes kollegor utgick från utvecklingspsykologisk teoribildning som 

betonade det lilla barnets behov av att vårdas uteslutande av modern. Med 

andra ord försvarade Humble den ”dominerande synen” som Lars Jalmert 

hade kritiserat inom psykologisk teoribildning där barnets bindning till mam-

man som primär omvårdare sågs som omöjlig att kombinera med föräldrale-

diga män, åtminstone under barnets första levnadsår.237 

Debatten som följde i media utmärktes av att många försvarade pappors 

möjlighet att vara föräldralediga men visade även att visionen om föräldrale-

diga män var ifrågasatt under det tidiga 1980-talet. Roger Klinth visar i sin 

avhandling om den svenska pappaledighetspolitiken att 1980-talets inledning 

var en tid då jämställdhetspolitikens målsättningar från 1970-talet alltmer kom 

att ifrågasättas och att Humbles utspel kan ses som ett försök från kritiker till 

jämställdhetspolitikens utformning att återta initiativet i synen på föräldra-

skap.238 Men kritik kom inte enbart från andra psykologer utan även från nya 

företrädare inom mansrörelsen.  

Mansrörelsens förändring 

Ifrågasättandet av föräldralediga pappor och nya könsroller, som velourpap-

pakritiken var ett uttryck för, märktes även av genom en omsvängning inom 

den svenska mansrörelsen under det tidiga 1980-talet. Helena Hill beskriver i 

sin avhandling om mansbefrielsedebatten i Sverige hur mansrörelsen mötte 

nya typer av ifrågasättanden under övergången från 1970-tal till 1980-tal. Hill 

exemplifierar med journalisten Jan Guillou som skrev en uppmärksammad ar-

tikel 1979 i Folket i Bild Kulturfront om ett mansläger han hade besökt. Han 

raljerade över verksamheten där och kritiserade männens arbete med kontakt-

övningar och deras ifrågasättande av den traditionella mansrollen.239  

Under 1980-talet skedde en förändring av retoriken inom mansrörelsen. 

Vissa deltagare ansåg att de hade lyssnat för mycket på kvinnorörelsen och 

kritiserat manligheten för hårt. Den svenska mansrörelsen tappade medlem-

mar och ändrade inriktning. Nya medlemmar tillkom med nya perspektiv som 

mer betonade att rörelsen borde inriktas på att stödja män som upplevde pro-

blem i relation till kvinnor, exempelvis efter skilsmässa, samt att organisat-

ionen snarare borde arbeta för att uppvärdera män och belysa hur män kunde 

hamna i utsatthet. Föreningen Befria mannen omskapades och bytte vid mitten 

 
237 Humble relaterade till den amerikanska psykologen Margaret Mahlers diskussion om sym-

bios, Hill (2007) s. 195. 
238 Klinth (2002) s. 281. 
239 Hill (2007) s. 159. 
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av 1980-talet namn till Föreningen mannen. Istället för att som tidigare ha 

slagits för rätten att vara människa blev det nu rätten att vara man som fram-

hölls. Hill beskriver hur den tidiga feministiska inriktningen inom organisat-

ionen förändrades till en mer antifeministisk.240   

Det var följaktligen i en brytningstid i synen på mansrollsfrågor som Jal-

merts rapport publicerades och arbetsgruppen om mansrollen initierades. 

1970-talets mansbefrielsedebatt och jämställdhetspolitiska genomslag gick 

över i ett 1980-tal där debatten om män och jämställdhet mötte offentliga ifrå-

gasättanden och orienterade sig i en ny riktning.  

Arbetsgruppen om mansrollen (1983–1992) 

Följande avsnitt riktar inledningsvis fokus mot avhandlingens andra fråge-

ställning, hur frågan om män och jämställdhet politiserades. Frågeställningen 

utgör det andra ledet i den analysmodell som tillämpas för att undersöka in-

stitutionaliseringen av maskulinitetspolitiken och fokuserar här på tillsätt-

ningen av arbetsgruppen om mansrollen. Till att börja med diskuteras vilken 

inriktning som stakades ut av regeringen i det uppdrag gruppen fick och hur 

frågan därmed identifierades och diagnostiserades av regeringen i uppdraget 

till gruppen. Därtill riktas fokus mot vilka aktörer som deltog i gruppens arbete 

och gruppens arbetssätt. 

Formerandet av en ny institution – maskulinitetspolitik 

Rapporten Om svenska män fick tydligt genomslag inom den socialdemokra-

tiska regeringen som tog emot den 1983 och dess jämställdhetsminister Anita 

Gradin. Socialdemokraterna hade vunnit tillbaka regeringsmakten 1982 och 

kunde nu genomföra jämställdhetspolitiska satsningar. Som nämnts i föregå-

ende kapitel betraktades frågan om att kvotera föräldraledigheten inte som po-

litiskt möjlig att genomdriva. Andra insatser behövde därför genomföras för 

att öka mäns delaktighet i jämställdhetsutvecklingen. Efter att rapporten hade 

publicerats på våren 1983 började Gradins medarbetare, under sommaren 

samma år, att skissa på ett jämställdhetspolitiskt projekt som fick arbetsnam-

net ”mannen måste förändras” och som resulterade i beslutet att inrätta en sär-

skild arbetsgrupp under Arbetsmarknadsdepartementet – Arbetsgruppen om 

mansrollen.241 Även om mansrollsfrågor hade integrerats i 1960- och 1970-

talens jämställdhetspolitiska debatt, och fått genomslag både på en diskursiv 

och regulativ nivå – främst genom den nya föräldraledighetsreformen – så 

 
240 Hill (2007) s. 215, 223. 
241 Departementssekreteraren Kristina Lejdström fick i uppdrag att utarbeta riktlinjerna för pro-

jektet och det hela resulterade i tillsättningen av Arbetsgruppen om mansrollen, intervju med 

Kristina Lejdström 2009-03-16.  
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hade mansrollsfrågan, som nämnts, trots allt befunnit sig i marginalen av jäm-

ställdhetsdebatten. Med inrättandet av en specifik arbetsgrupp gavs området 

en särskild plats på politisk nivå – och ett tydligt policyuppdrag – att utarbeta 

förslag på insatser för att främja en ny mansroll. Det går därmed att tala om 

hur inrättandet av arbetsgruppen om mansrollen, och med den ett avgränsat 

policyområde om män och jämställdhet, skapade en ny institution – statlig 

maskulinitetspolitik. 

En statlig mansgrupp – uppdrag och arbetssätt  

Arbetsgruppens uppdrag var, som nämnts i inledningen av kapitlet, att ”utar-

beta konkreta politiska förslag för att främja jämställdhet genom en ny mans-

roll”. Gruppens riktlinjer hänvisade till rapporten Om svenska män och det 

maktperspektiv som hade framställts där. Det poängterades att män hade 

maktpositionerna i samhället.242 Genomgående påpekades det att män drog 

fördelar av sin traditionella mansroll. Genom att inte ”behöva” engagera sig i 

hemarbete och barnomsorg fick män tid över till exempelvis karriär och fri-

tidsintressen. Det beskrevs även att kravet på att män skulle dela med sig av 

inflytande och sin plats i arbetslivet kunde mötas av motstånd, samt att män 

som försökte förändra sig kunde ses som hotfulla av andra män. Med hänvis-

ning till Jalmerts rapport påpekades även att den traditionella mansrollen in-

neburit krav på prestation, känslobehärskning och ett förnekande av sådant 

som uppfattats som kvinnors verksamheter vilket hade ”skadat” män.243 Det 

klargjordes att mannen behövde bli ”medveten om att han har skyldighet att 

dela ansvaret också för hemarbete och barn, men att han också har mycket att 

vinna på detta delade ansvar”.244 Utgångspunkten var således den feministiska 

könsrollsanalys som kombinerade maktperspektiven från feministisk teori-

bildning, med den föregående könsrollsforskningens fokus på att män själva 

tjänade på förändring. 

När arbetsgruppen inledde sin verksamhet fokuserade dock den ansvariga 

ministern inte maktfrågor utan istället på vikten av att beskriva mäns utsatthet. 

Anita Gradin inledningstalade vid det första av ett antal olika seminarier som 

arbetsgruppen arrangerade. Hon nämnde då inte något om männens eventuella 

privilegier utan tog istället fasta på att män var ”förtryckta”.245  Detta förtryck 

grundade sig i att män ensidigt fostras till att prestera i arbetslivet och inte fått 

utveckla andra sidor, som närhet till sina barn. Hon nämnde särskilt främling-

skapet mellan män och kvinnor, att skilsmässorna ökade, oftast på kvinnornas 

initiativ, och att detta drabbade männen hårt. Männen var inte förberedda på 

förändringarna, vare sig i familjen eller i samhället. Sammantaget går det att 

 
242 Arbetsgruppen om mansrollen. (1984a) s. 97. 
243 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 186f, 189. 
244 Arbetsgruppen om mansrollen. (1984a) s. 89. 
245 Gradins inledningstal återges i seminarierapporten Drömmen om pappa, Arbetsgruppen om 

mansrollen (1984a) s. 5–9. 



85 

urskilja en precisering av problemrepresentationen av mansrollsfrågan där två 

element sammanfogades, den feministiska könsrollsdiskursens betonande av 

mäns ansvar och makt, och mansbefrielseperspektivets betonande av hur 

mansrollen innebar ett förtryck av män själva. Männen behövde så att säga 

både förändras och företrädas. I förhållande till denna problemrepresentation 

diagnostiserades problemet som en fråga om bristande kunskap. Den lösning 

som Gradin betonade var upplysning och en slags medvetandehöjning.  

En orsak till mäns bristande engagemang i jämställdhetsarbetet förklarade 

Gradin var att det fanns ”kunskapsklyftor” mellan kvinnor och män. Kvinnor 

hade drivit på jämställdhetsarbetet, detta var Gradin tydlig med att poängtera, 

men nu behövde männen komma i kapp. För att göra det behövde män formu-

lera vad de själva hade att vinna på en förändrad mansroll. Gradin underströk 

också att männens jämställdhetsarbete inte var något som kvinnor skulle ”dik-

tera villkoren för”.246 Samtidigt skulle männen inte diskutera mansrollen på 

egen hand. Balansen mellan kvinnor och män var viktig i arbetet med köns-

roller, ansåg Gradin. Det poängterades att den nya mansrollsgruppen var köns-

blandad.247 

Ledamöterna i arbetsgruppen bestod av sju män och fem kvinnor. Ordfö-

rande var den socialdemokratiske landstingspolitikern Stig Åhs. Han hade ti-

digare bland annat arbetat med ungdomar och sociala frågor tillsammans med 

Gustav Jonsson, ”Skå-Gustav”. Jonsson hade från början varit påtänkt som 

ordförande i gruppen med avböjt på grund av sjukdom.248 Lars Jalmert ingick 

som vetenskaplig expert och departementssekreteraren Kristina Lejdström 

blev gruppens sekreterare. Därtill kom representanter från departement, fack-

förbund, arbetsgivarorganisationen SAF samt Fredrika-Bremer-Förbundet 

och RFSU.249 Förutom Jalmert var det RFSU:s representant, Hans Nestius, 

som var den som tydligt hade arbetat med mansrollsfrågor. RFSU hade 1982 

initierat ett projekt om ”mannen-mansrollen-manskulturen”.250 Tillsammans 

med ordföranden Stig Åhs, utgjorde dessa tre en inre kärna i arbetsgruppen. I 

övrigt speglade sammansättningen av ledamöter viljan att kunna förankra de 

idéer som gruppen formulerade dels hos arbetsmarknadens parter och dels på 

de olika departement som kunde tänkas arbeta vidare med frågorna.251  

 
246 Arbetsgruppen om mansrollen (1984a). 
247 Arbetsgruppen om mansrollen (1984a). 
248 Intervju med Lars Jalmert (2009-04-06). Jonsson drabbades 1983 av hjärtinfarkt. Det visade 

sig ett par år senare att han vid detta tillfälle också smittats med HIV genom en blodtransfusion. 

Jonsson och hans fru Britt Jonsson berättade om detta i boken Smittad, ett personligt dokument 

(1988). 
249 Dessa var: Sven Nelander, utredare LO; Lars Evert Persson, ombudsman TCO, Ann-Lis 

Jeppson, Ombudsman SACO, Bengt Olof Ekenberg, SAF, Hans Nestius, förbundsordförande 

RFSU, Elsa Karin Boestad-Nilsson, Fredrika-Bremer-förbundet, Ylva Eriksson, jämställdhets-

expert på Arbetsmarknadsdepartementet, Marianne Millgårdh, Socialdepartementet och Lars 

Marén, Utbildningsdepartementet, Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 7–9. 
250 Se Vallgårda (1985). 
251 Intervju Lars Jalmert (2009-04-06). 
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Jalmert var inte ensam som forskare att delta i gruppens arbete. Han ingick 

snarare i ett nätverk av forskare som under samma period lyfte upp män och 

mansroller som avgörande fokusfrågor för 1980-talets jämställdhetsarbete. 

Vid Göteborgs universitet bedrevs forskning om män ur flera infallsvinklar. 

Där fanns bland andra faderskapsforskaren Philip Hwang, psykologen Barbro 

Leneér Axelsson och sociologen Sven Axel Månsson. Samtliga skulle på olika 

sätt delta i verksamheten inom arbetsgruppen om mansrollen. 

Att uppmärksamma vilka aktörer som deltog i arbetsgruppens verksamhet 

är betydelsefullt utifrån avhandlingens metodologiska ansats och fokus på att 

analysera meningsskapande i problemrepresentationsprocesser. Som fram-

gick i inledningen av avhandlingen är det viktigt att undersöka vilka aktörer 

som ges tillträde till policyskapande processer och hur dessa aktörer förhåller 

sig till frågornas idé- och samhällspolitiska kontext, samt hur de gör olika stra-

tegiska överväganden då de medverkar till att formulera idéer och policy. I 

fallet med arbetsgruppen om mansrollen var det en omfattade grupp aktörer 

som bjöds in att delta i diskussionerna som skulle ligga till grund för förslagen 

om hur en ny mansroll skulle främjas. Gruppen inledde sin verksamhet med 

att arrangera en rad seminariedagar under 1984 som rörde det som ansågs ut-

göra kärnfrågorna i mansrollsarbetet. De handlade i tur och ordning om pap-

parollen, mäns aggressivitet och känslor samt mansrollen i arbetslivet. Det 

ordnades även två halvdagsseminarier, ett om forskning om män och mans-

roller och ett om män i så kallade kvinnoyrken.252 På så vis fanns en ansats till 

en sammanhållen analys av mäns villkor i samhället som omfattade frågor om 

mäns reproduktiva roll (pappafrågorna), mäns roll i produktionen (arbetslivet) 

och mäns privata liv (känslor och relationer). 

Till de olika seminarierna bjöd gruppen in en lång rad forskare, tjänstemän 

och olika sakkunniga som antingen hade engagerat sig i mansrollsfrågor eller 

ansågs ha viktiga perspektiv och kunskaper. Sammantaget samlade dessa se-

minarier över 130 deltagare, 80 män och drygt 50 kvinnor, som träffades och 

diskuterade hur män skulle engageras i jämställdhetsarbetet i Sverige. Från 

varje seminarium publicerades en rapport där seminariediskussionerna åter-

gavs i redigerad form. Dessa olika seminarierapporter distribuerades också till 

organisationer och myndigheter så att de kunde användas som studiematerial 

eller som underlag för jämställdhetsarbete.253 På det här sättet utformades 

idéerna för den statliga maskulinitetspolitiken i samspel mellan företrädare för 

staten, akademisk forskning och medlemmar i olika organisationer som på 

olika sätt arbetade med frågor som berörde män och jämställdhet. Den omfat-

tande seminarieverksamheten där olika perspektiv på mansrollsfrågorna dis-

 
252 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 10–15. 
253 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 10–15. 
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kuterades användes sedan som underlag för ett 200-sidigt idéprogram – Man-

nen i förändring – som arbetsgruppen publicerade 1985.254 Efter det att arbets-

gruppen färdigställt sitt idéprogram upphörde inte gruppens arbete. Gruppen 

var verksam till 1992, med vissa medarbetarförändringar och namnbyten.255  

Under denna period producerades ytterligare seminarier och en lång rad rap-

porter och skrifter om olika mansrollsfrågor.256  

Problembild och perspektiv 

Nu riktas fokus mot avhandlingens tredje frågeställning, hur frågan om män 

och jämställdhet problematiserades av den arbetsgrupp som regeringen tillsatt. 

Till att börja med avhandlas hur gruppen formulerade sina övergripande per-

spektiv, hur de förhöll sig till den mansrollsproblematik som hade identifierats 

och diagnostiserats inom politik, forskning och samhällsdebatt. Här kommer 

arbetsgruppens olika strategiska överväganden att lyftas fram, och sättet på 

vilket gruppen hanterade olika jämställdhets- och maskulinitetspolitiska spän-

ningsfält framför allt vad gäller synen på mäns privilegier kontra mäns svårig-

heter kopplat till könsstrukturerna i samhället.  

 
254 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a). Idéprogrammet överlämnades till Anita Gradin den 

25 augusti 1985 och sändes ut på remiss. Ett fyrtiotal instanser svarade och nästan alla var 

mycket positiva, Handlingar rörande Arbetsgruppen om mansrollen (Dnr: J/4725/85), RA, Ar-

betsmarknadsdepartementet, Regeringsakter E1A, vol. 1017, En kortversion av idéprogrammet 

publicerades 1986 och denna version översattes även till engelska. 
255 Arbetsgruppen bytte namn efter 1985. Först till Samrådsgruppen för mansrollsfrågor och 

senare 1987 till Idégruppen för mansrollsfrågor vilket den hette fram till dess att den avveckla-

des 1992.  
256 Under sin inledande verksamhet publicerade gruppen ett antal delrapporter som alla var un-

derlag för gruppens samlade idéprogram Mannen i förändring (1985a). Delrapporterna var: 

Drömmen om pappa: rapport från arbetsseminarium 28 mars 1984 om papparollen (1984a); 

Mansrollen i arbetslivet: rapport från arbetsseminarium 23 maj 1984 om mansrollen i arbetsliv 

(1984b);  Om man hade känslor: rapport från arbetsseminarium 13 september 1984 om mäns 

aggressivitet och andra känslor (1984c); Studier om mansrollen: rapport från seminarium 22 

oktober 1984 med bildningsorganisationerna (1985b); Manliga "brytare": rapport från ett se-

minarium 10 december 1984 med män som arbetar inom kvinnoyrken (1985c); Forskning om 

mansrollen : rapport från ett forskningsmöte 17 december 1984 (1985d). Efter 1985 publice-

rade den då ombildade Samrådsgruppen för mansrollsfrågor, Män och separationer: rapport 

från arbetsseminarium 3 september 1986 om män, separationer och vårdnadsfrågor (1987). 

Därefter, då gruppen återigen fått ett nytt namn, bidrog Idégruppen för mansrollsfrågor till att 

publicera: Fler män i barnomsorgen!: rapport från en konferens anordnad av Socialdeparte-

mentet (1989); Män och våld: rapport från ett seminarium, oktober 1990 (1991); Föräldrale-

diga män: om arbetstid och erfarenheter (1992a); Hur mår man?: rapport från ett seminarium 

om mäns hälsa och ohälsa (1992b). Idégruppen om mansrollsfrågor bidrog även till att publi-

cera rapporterna Läs om män!: svenska och andra nordiska böcker om mannen och mansrollen, 

av Bengt Åkermalm (1989); Våga lära av varandra : om flickor och pojkar i skolan av Christina 

Eidem (1990); Man duger. Om att vara man inom vård och omsorg, rapport från konferensen 

Duger Man?, av Ingrid Hagman (1991); samt Mannens våld – eller männens av Eric Sundberg 

(1993).  
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Därefter analyseras gruppens åtgärdsförslag – vad som ansågs lämpligt och 

nödvändigt att göra för att åstadkomma förändring – själva prognostiseringen 

av problemet. I denna del diskuteras hur sättet arbetsgruppen problematiserade 

frågan om män och jämställdhet fick diskursiva effekter med fokus på vilka 

aspekter som accentuerades och vilka som exkluderades som en följd av deras 

problemrepresentation. Avslutningsvis analyseras hur arbetsgruppen förhöll 

sig till frågor om maktrelationer och skillnader inom gruppen män.  

Genomgående i denna del av analysen lyfts också meningsskapandet i po-

licyarbetet fram, hur formuleringar, liknelser och ordval bidrog till att under-

bygga den problemrepresentation som konstruerades. Därtill uppmärksammas 

hur arbetsgruppen hanterade konfliktområden och motstridigheter och presen-

terade olika infallsvinklar och olika tolkningsmöjligheter, då de formulerade 

sig och på så sätt upprättade en tolkningsrepertoar för frågan om män och 

jämställdhet.  

Utgångspunkten för arbetsgruppens uppdrag låg, som diskuterats ovan, i en 

dubbel uppmaning att både förändra mansrollen och företräda, eller ge röst åt, 

män i jämställdhetsfrågan. Den övergripande strategin inriktades mot att for-

mulera vad män har att vinna på en förändrad mansroll. När arbetsgruppen 

1985 presenterade sitt idéprogram – Mannen i förändring – byggde det på de 

diskussioner om olika mansrollsfrågor som förts under de seminarier gruppen 

arrangerat och de delrapporter som publicerats utifrån dessa. Den feministiska 

könsrollsanalys som presenterats i rapporten Om svenska män omformulera-

des delvis inom arbetsgruppen om mansrollen, något som skedde dels till följd 

av att analyserna mötte invändningar under gruppens arbete, dels som en följd 

av strategiska överväganden som skedde i processen av att formulera policy-

perspektiv och förslag.  

På övergripande nivå konstruerades en problemrepresentation om att män 

behövde utbildas om riskerna med den destruktiva mansrollen och vinsterna 

med jämställdhet. Denna övergripande problembild rymde flera perspektiv. 

Specifikt fyra olika aspekter kan urskiljas. Först grundförståelsen av vad som 

var mansrollens generella problem och hur den kunde beskrivas i termer av en 

slags manlig ”livslögn”. Sedan hur mäns behov av ökad kunskap diskuterades 

kopplat till tanken att det behövde utvecklas ”mansperspektiv på jämställd-

het”. Därtill ingick en diskussion om behovet att adressera, men samtidigt för-

söka nyansera, mansrollens ”mörka sidor”. Slutligen framhölls vikten av att 

balansera frågor om mäns utsatthet i relation till mäns maktposition, något 

som beskrevs i termer av att män både var ”förtryckare och förtryckta”.    

Mansrollen som livslögn 

Vad gäller själva grundfrågan, mansrollsproblematiken, så överensstämde di-

agnosticeringen i stort med den feministiska könsrollsdiskurs som hade spe-

cificerats i rapporten om svenska män, men det fanns invändningar. Den över-

gripande problembilden i Mannen i förändring var den etablerade uppfatt-

ningen om den traditionella mansrollens bekymmer. Retoriskt laddades frågan 
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om mansrollens problem med bilder av känslohämning och behovet av att män 

behövde göra upp med sin bristande medvetenhet. Här ekade mansbefrielse-

rörelsens terapeutiska uppmaning till män att rannsaka sina liv. I idéprogram-

met illustrerades ett av de inledande kapitlen om mansrollen med ett filmfoto-

grafi av Charlie Chaplin i fångdräkt.257 Bredvid bilden citerades en seminarie-

deltagares uttalande om rädslan inför att börja rannsaka det egna livet som 

man:  

Någonstans finns det en klump i magen inför tanken på att omvärdera mitt liv. 

Hur ser min manliga livslögn ut? […] Det finns många män som har svårt att 

erkänna sin rädsla för att misslyckas. Vi män lägger ner mycket energi på att på 

alla sätt visa att vi duger och behövs i främst den manliga världen.258 

 

Samhällets rollfördelning var negativ både för män och kvinnor fastslog grup-

pen och konsekvenserna för den som inte levde upp till de gängse könsrollsi-

dealen var ”förödande”, inte minst för männen. Visserligen hade män makten 

i samhället. I idéprogrammets kapitel om mansrollen citerades stycken från 

Lars Jalmerts rapport Om Svenska män om hur samhället utgjorde ett patriar-

kat och dominerades av män. Detta ställdes dock som grund för en diskussion 

om vad denna dominerade ställning gjort med männen. Det förklarades att 

mansrollen krävde en hård självkontroll och att män undertryckte sina behov 

och känslor för att kunna prestera och konkurrera. Mansrollen tillät på så vis 

inte heller män att hantera känslor och relationer, något som förklarades kunna 

ligga bakom att män var sämre än kvinnor på att hantera motgångar som ar-

betslöshet, pensionering eller separationer.259 Mot bilden av den traditionella 

mansrollen som fängelse, så representerade den omvårdande papparollen för-

ändring. Omslagsbilden på idéprogrammet från 1985 föreställde betecknande 

nog en vaktavlösning där en soldat var på väg ut ur bild samtidigt som en man 

med barnvagn var på väg in. Mannen med barnvagn hade inte 1970-talsman-

nens klassiska skägg och mjuka kläder. Den nye mannen på omslaget sköt 

visserligen barnvagn, men var klädd i kostym, slips och mörka solglasögon. 

Den nye mannen var i denna bildrepresentation inte något som förknippades 

med 1970-talets så kallade mjukisman, snarare en ny pappa klädd i över-

enstämmelse med 1980-talets yuppiemode.  

Faderskapet var en del bland flera mansrollsfrågor som lyftes fram, även 

om den beskrevs som den viktigaste. I Idéprogrammet sattes mansrollsfrågan 

i relation till samhällets uppbyggnad, pojkars uppväxtvillkor och arbetsmark-

 
257 Bilden kom från Chaplins film Äventyraren (1917). 
258 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s.24, Orden kom från Olle Eriksson som deltagit i 

seminariet om mäns arbetsliv. 
259 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 25–28. 
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nadens manskultur. Därutöver diskuterades pojkars fostran, vuxna mäns ar-

betsliv och försörjarideal, mäns känsloliv, samlevnad och separationer, frågor 

om mäns våld och sexualitet.260  

Mansperspektiv på jämställdhet 

De kunskapsluckor mellan kvinnor och män som nämnts i uppdraget följdes 

upp av arbetsgruppen. Idéprogrammet förklarades belysa jämställdhetsfrågan 

”ur ett mansperspektiv”.261 I en mening handlade det om att gruppen uppmärk-

sammade och diskuterade hur män kunde få upp ögonen för hur jämställdhets-

frågorna relaterade till dem själva på olika sätt. Men det fanns även en tydlig 

utgångspunkt i att mäns perspektiv inte tidigare hade blivit uppmärksammat 

inom jämställdhetspolitiken. I Idéprogrammet sammanfattade arbetsgruppen 

tidigare decenniers svenska jämställdhetsdebatt och påpekade att den huvud-

sakligen hade behandlat kvinnors könsroll och livssituation. Tiden var nu inne 

att uppmärksamma män och nå en balans i jämställdhetsarbetet. Mannens livs-

situation och könsroll behövde få större utrymme i debatten och män behövde 

ta en aktiv del i formulerandet av hur en ny mansroll skulle utformas: 

Som framgår […] är det huvudsakligen kvinnor som formulerat jämställdhets-

frågorna även när det handlat om mannen och mansrollen. I det idéprogram som 

presenteras har vi försökt belysa mansrollen ur olika aspekter med utgångs-

punkt främst från vad män sagt på våra seminarier och i andra sammanhang.262 

 

Trots att gruppen samlat både kvinnor och män förklarades således att leda-

möterna i gruppen främst hade tagit fasta på vad män hade sagt om männens 

roll i samhället och i arbets- och privatlivet.  

Termen mansperspektiv aktualiserade på detta sätt en kritik mot tidigare 

jämställdhetspolitisk debatt, att den varit bristfällig, inte behandlat mäns vill-

kor eller erfarenheter i tillräcklig grad och därmed gjort att jämställdheten inte 

blivit balanserad. Utan männens röster riskerade jämställdheten således få 

slagsida och enbart spegla kvinnors uppfattningar och villkor. ”Mansperspek-

tiv” var en formulering och en retorisk figur som kunde användas för att defi-

niera behovet av en manlig subjektsposition i jämställdhetspolitiken. Samti-

digt går det också att tolka termen som uttryck för en strategisk formulering. 

Arbetsgruppen skulle öka intresset för jämställdhetsfrågor hos män och mäns 

engagemang för förändring. Att ge uttryck för att arbetsgruppens övervägan-

den representerade mäns tankar och uppfattningar gav en slags representativ 

tyngd åt de analyser och förslag som presenterades utan att de med nödvän-

dighet speglade mäns åsikter i gemen. Mansperspektivet var på ett tydligt sätt 

grundat i den problembild som hade etablerats inom den tidigare könsrollste-

 
260 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a). 
261 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a). 
262 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 23. 
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oretiska diskursen. Som nämnts fanns alternativa problemförståelser i den all-

männa debatten vid tiden – exempelvis den ”maskulinism” Nils Uddenberg 

efterlyst, eller kritiken mot pappalediga män som hade ventilerats av psykolo-

gen Kristina Humble. Hur arbetsgruppen förhöll sig till dessa konkurrerande 

perspektiv kommer snart att presenteras ytterligare.  

Efterfrågan på ett mansperspektiv kan tolkas i relation till den tidigare 

mansbefrielsedebatten och arbetssätt inom mansrörelsen under det sena 1970-

talet, att genom samtal om mansrollsfrågorna och personliga erfarenheter 

skapa en medvetandehöjning bland män. Avsikten var inte nödvändigtvis att 

ifrågasätta jämställdhetsfrågan, såsom den hade drivits fram av kvinnor, utan 

komplettera den med mäns erfarenheter. Samtidigt var syftet med att samla in 

mäns erfarenheter tydligt definierat, det handlade om att ge män möjlighet att 

formulera vad de hade att vinna på en förändrad mansroll, inte vad de eventu-

ellt kunde förlora. På ett liknande sätt som mansrörelsen under 1970-talet 

skulle arbetsgruppen bidra till att män fick möjlighet att formulera sig kring 

mansrollens problem och möjligheterna att förändras. Det var ett sätt att för-

ankra jämställdhetsfrågan hos män.  

Trots talet om mansperspektiv samlade arbetsgruppen som nämnts både 

kvinnor och män. Könsblandningen hade också betydelse – i gruppens dis-

kussioner uppstod emellanåt åsiktsskillnader där en alltför stark betoning på 

mäns utsatthet kritiserades och kvinnors villkor framhölls för att balansera 

diskussionen, vilket kommer visas i avsnittet om hur arbetsgruppen motive-

rade sina olika förslag 

Mörka sidor och vanliga män 

Representationen av mannen som fängslad av en destruktiv uppsättning 

känslohämmande och patriarkala normer blev dock föremål för kritisk reflekt-

ion. Frågan väcktes om mansrollsdiskussionen hamnade i alltför stereotypa 

beskrivningar av hur män var. Under arbetsgruppens seminarier hanterades 

detta bland annat som ett strategiskt problem, ifall frågor om mäns patriarkala 

makt och beskrivningar av mansrollens koppling till olika former av kvinno-

förtryck kunde stöta bort män och krocka med ambitionen att involvera män i 

jämställdhetsarbetet.  

En åsikt som lyftes fram var att det kunde vara svårt att engagera män för 

förändring om bilden av män bara fokuserade på svårigheter. Cecilia Modig 

från Pockettidningen R förklarade att kvinnorörelsens framgång hade hängt 

ihop med att man hade uppmärksammat kvinnors styrka. Männen behövde 

göra samma sak och framhålla vad som var bra i mansrollen för att kunna ta 

itu med det som var dåligt. ”Det måste vara oerhört svårt att starta en mansrö-

relse, om man hela tiden talar om hur förskräckligt och förfärligt det är att vara 

man”.263 Modig som medverkade på arbetsgruppens seminarium om mäns 

känsloliv och aggressivitet, förklarade hur hon tyckte att det var en ”förfärlig 

 
263 Arbetsgruppen om mansrollen (1984c) s. 66. 
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bild” av mannen som målades upp. När hon lyssnade på beskrivningarna av 

mansrollens koppling till våld, sexuella övergrepp och objektifiering, var det 

närmast som att hon såg ”Draculatänderna växa ut”.264  

I idéprogrammet lyftes denna invändning upp. Frågor om mäns känsloliv 

blev lätt en ”probleminventering” på grund av att flera av deltagarna i grup-

pens arbete var experter på det som beskrevs som de ”mörka” sidorna av 

mansrollen, det som kom till uttryck i frågor om exempelvis prostitution, kvin-

nomisshandel och våldtäkt. Arbetsgruppen erkände att bilden som gavs av 

mannen många gånger blev ”dyster”. Med hänvisning till Modigs ifrågasät-

tande påpekades att det kunde vara viktigt att betona det ”positiva som män 

duger till – som fäder, livskamrater och vänner”.265 

Gruppen var medveten om att män kunde känna sig provocerade av att be-

skrivas som problem och hinder för jämställdheten, och att frågor om över-

grepp och misshandel kunde röra upp känslor. Samtidigt betonades att de 

flesta män som gruppen mött under sitt arbete inte känt sig hotade av dessa 

diskussioner, utan tvärt om verkat öppna för att tala om mansrollens mörka 

sidor. Däremot poängterades att dessa diskussioner inte skulle ske på ett ensi-

digt eller fördömande sätt.266 

Att arbetsgruppen tog till sig av de invändningar och de strategiska över-

väganden som fördes fram under de olika seminariediskussioner som anord-

nades betydde således inte att de lämnade det fokus de hade på mansrollens 

mörka sidor. Snarare poängterades att det var viktigt att inte blunda för det 

som beskrevs som problem. Det som gruppen såg som en uppriktighet gäl-

lande problemen beskrevs tvärtom som viktigt för att få män att öppna ögonen 

för behovet av förändring.  

I idéprogrammets inledning förklarades att det var avgörande om man 

skulle lyckas engagera män i debatten om jämställdhet att mansrollen besk-

revs ”på ett nyanserat och allsidigt sätt, och de möjligheter och fördelar som 

ligger i en förändrad mansroll betonas”.267 Istället för ensidiga bilder av män 

som antingen starka och företagsamma eller misslyckade och våldsamma 

skulle man fråga sig hur ”den vanlige mannen” såg ut.268 

Exemplen ovan visar hur representationen av problemen med män och jäm-

ställdhet förhandlades under arbetsgruppens arbete. Ett alltför ensidigt fokus 

på mansrollens patriarkala sidor riskerade att skrämma bort män och problem-

bilden behövde därför lättas upp. Men diskussionerna kan inte enbart tolkas 

som strategiska överväganden. I diskussionen fanns också ett ifrågasättande 

av den kunskapsgrund på vilken arbetsgruppen vilade. Kritiken mot framställ-

ningen av mansrollens ”mörka sidor” kan tolkas som en kritik mot att Lars 

Jalmert hade presenterat en alltför generaliserande bild av mansrollen i sin 

 
264 Arbetsgruppen om mansrollen (1984c) s. 48, 66. 
265 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 104. 
266 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 104. 
267 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 12. 
268 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 14. 
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rapport. I en bearbetad bokversion av Jalmerts rapport, som publicerades 1984 

på uppdrag av arbetsgruppen under namnet Den svenske mannen, förklarade 

han också att han hade gett en ”accentuerad” bild av manligheten som inte 

gällde för alla enskilda män.269 

Förtryckare och förtryckta 

Arbetsgruppens vilja att ge en nyanserad bild av män betydde inte att frågan 

om mäns koppling till patriarkal makt försvann, däremot beskrevs den mer 

differentierat. Utifrån Michael Messners modell för maskulinitetspolitikens 

terräng, adresserade arbetsgruppen på olika sätt både frågor om mäns makt, 

priset män själva betalade för mansrollen och frågan om skillnader mellan 

män.270 I inledningen till Mannen i förändring beskrev gruppens ordförande 

Stig Åhs kopplingen mellan mansrollen och övergripande samhällsstrukturer: 

Den mansroll som i idag är dominerande i vårt land är naturligtvis en viktig 

förutsättning för att dagens manssamhälle skall bestå. Det är män som har det 

avgörande inflytandet över viktiga politikerområden som ytterst styr köns-

rollernas innehåll. Man kan kanske uttrycka det så att vi män är fångna i ett 

system som vi själva bär huvudansvaret för. Ett system som inte bara är till 

skada för oss själva som män utan också förutsätter en kvinnoroll som omöjlig-

gör jämställdhet mellan könen. Vår mansroll gör oss både till förtryckare och 

förtryckta.271  

 

Som Åhs påpekade så hade män visserligen makten, men det i system som 

även återverkade negativt på män själva. Det beskrevs även hur svårt det var 

att ge någon enhetlig bild av män eftersom det fanns stora skillnader mellan 

män bland annat beroende på samhällsklass. Vissa män hade exempelvis 

tunga och bullriga arbeten, utan inflytande, medan andra hade stimulerande 

yrken som gav status och hög lön. Dessa förhållanden påverkade hela livssi-

tuationen.272 Längre fram i idéprogrammet utvecklades diskussionen om män-

nens koppling till makt ytterligare. Definition av patriarkatet, att mannen styr 

samhällets alla nivåer, som ingick i rapporten Om svenska män citerades men 

åtföljdes av ett bestämt yttrande att det inte var så att alla män hade makt i 

samhället. Män var snarare ”inordnade i ett hierarkiskt mönster”. Mäns domi-

nans i samhället byggde på att män upprätthöll dessa hierarkier, exempelvis i 

arbetslivet.273 Mansrollens inriktning på självkontroll, konkurrens och prestat-

ion gällde visserligen alla, men för den privilegierade mannen kunde detta leda 

till självförverkligande och framgång, medan det för män utan makt eller 

egendom yttrade sig enbart som pliktuppfyllelse.274  

 
269 Jalmert (1984).  
270 Messner (1997). 
271 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 14f. 
272 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 14. 
273 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 24f. 
274 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 26. 
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Förutom frågan om klasstillhörighet diskuterade arbetsgruppen även frågor 

om invandrarmän. Arbetsgruppen hade fått i uppdrag att diskutera ”invandrar-

männens situation och mansroll”.275 I idéprogrammet ägnades denna fråga ett 

särskilt kapitel under rubriken ”män från andra kulturer”. Även frågor som 

rörde homosexuella män noterades i idéprogrammet. Hur dessa frågor hante-

rades och hur de relaterades till den övergripande mansrollsdiskussionen kom-

mer att analyseras i ett eget avsnitt mot slutet av detta kapitel. Det kan dock 

konstateras att arbetsgruppen i sin framställning av frågor om mäns makt re-

spektive utsatthet vägde in att det fanns maktrelationer även inom gruppen 

män, och då aktualiserades i främsta ledet ett klassperspektiv. 

Förslag och effekter 

I den följande delen analyseras nu kopplingen mellan problematiseringen av 

mansrollsfrågan och själva prognostiseringen av problemet – vad som ansågs 

lämpligt och nödvändigt att göra för att åstadkomma förändring. Analytiskt 

kommer fokus ligga på konstruktionen av de olika delproblem, eller delområ-

den, som hanterades inom den generella problemrepresentationen av mans-

rollsfrågan och dess diskursiva effekter. Med detta avses vilka aspekter av 

mansfrågorna som uppmärksammades, och blev föremål för förslag på insat-

ser, vilka ideal som lyfts fram, samt vad som kan sägas exkluderades eller 

frånsågs i gruppens ambition att stötta framväxten av en ny man. 

I förhållande till den övergripande problemrepresentation som arbetsgrup-

pen formulerade – där mansrollen beskrevs som ett fängelse, som genom sam-

hälleliga normer och förväntningar låste in män i en upplevd, omodern försör-

jarroll och gjorde dem både till förtryckare och förtryckta – presenterades åt-

gärder.  

Arbetsgruppen om mansrollen presenterade en omfångsrik lista på förslag 

och rekommendationer för att stärka framväxten av en ny mansroll och där-

med stärka jämställdheten mellan kvinnor och män. Kunskapshöjande insatser 

och stöd för män att reflektera över mansrollen var återkommande förslag. 

Gruppen identifierade en rad ”gyllene tillfällen” då män var särskilt mottag-

liga för budskapet att förändra mansrollen.276 Viktigast av dessa tillfällen var 

när män blev föräldrar. Andra tillfällen var när män blev äldre och fick barn-

barn, tiden då unga män valde utbildning och då de gjorde militärtjänstgöring 

samt när män hamnade ”i kris”, som vid separationer. Vid dessa tillfällen 

skulle det finnas utbildningsinsatser och stödverksamhet inriktade på att möta 

män och informera om mansrollsfrågor. Att främja mäns närvarande och om-

vårdande föräldraskap framhölls som den strategiskt viktigaste frågan, och här 

föreslogs vissa förändringar av ersättningssystemet för föräldrapenning samt 

översyn av lagstiftning och praxis för delad vårdnad av barnen till föräldrar 

 
275 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 31. 
276 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a). 
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som separerat.  Sammantaget går det att identifiera fyra huvudsakliga delom-

råden för åtgärder för arbetsgruppens policyförslag: förutom föräldrafrå-

gorna, frågor om pojkars socialisering in i vuxen manlighet, arbetslivets in-

verkan på mansrollen, samt mäns privata relationer, känslor och krisbeteen-

den, vilket inkluderade frågor om mäns våld och mäns hälsa.277 

Stärk faderligheten 

Det första – och enskilt viktigaste – maskulinitetspolitiska delområdet var 

pappafrågorna. Under parollen ”Stärk faderligheten” sammanfattade arbets-

gruppen sina förslag för att främja mer närvarande och omvårdande pappor. 

Detta retoriska grepp, att tala om behovet av faderlighet, användes för att be-

tona att frågan både var viktig för män själva och inte minst för barnen. I in-

ledningen till arbetsgruppens idéprogram förklarades att möjligheten till ett 

närvarande faderskap kanske var den viktigaste frågan i en mans liv och att 

detta, förutom att vara viktigt för barnen, var det mest uppenbara området där 

jämställdhet medförde något som män tjänade på:  

Det gäller faktiskt livet. Vi män måste försöka förklara för andra män, att för 

att få ett gott liv och för att få något ”tillbaka” när vi blir gamla, så måste vi 

själva satsa på våra barn redan i spädbarnsåldern. Det handlar inte bara om att 

barnen behöver en pappa, utan också om att vi män behöver våra barn.278  

 

Bakom talet om att män ska få något ”tillbaka” av att vara med sina spädbarn 

och att barn behöver sin pappa fanns en noga övervägd strategi. Arbetsgrup-

pen hade under sitt inledande skede utvärderat varför pappafrågor ansågs vik-

tiga och hur de skulle presenteras för att vinna gehör bland svenska män. På 

arbetsgruppens seminarium ”Drömmen om pappa”, det seminarium som in-

ledde arbetsgruppens verksamhet under 1984, diskuterades att det var viktigt 

att uppmärksamma ”värdet av pappan” för barnens utveckling, något som ti-

digare jämställdhetsdebatt inte hade tagit upp tillräckligt starkt, förklarades 

det.279 Dessutom behövde mäns egen vinst av att vara föräldralediga betonas. 

Det handlade fortfarande, som i den tidigare könsrollsdebatten, om att få män 

att utveckla sitt känsloliv och därmed bli bättre människor. 

I kontakten med sina barn behöver männen inte vara så garderade utan får möj-

lighet att utveckla och visa fler sidor av sig själva. Att tidigt, i samband med 

 
277 Vid sidan av de fyra huvudsakliga åtgärdsområdena där arbetsgruppen hade lämnat förslag 

på insatser lämnade gruppen även förslag på att studieverksamhet och forskning om mansrollen 

skulle finansieras. Det var en långsiktig process att förändra mansrollen, fastslogs det, och en 

bred studieverksamhet behövde sättas igång i allt från bildningsorganisationer till fackföre-

ningar. Mansrollsfrågan fastslogs vara en folkbildningsuppgift. Arbetsgruppen om mansrollen 

(1985a) s. 183f.  
278 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 11, 135; se även Arbetsgruppen om mansrollen 

(1984a) s. 2. 
279 Arbetsgruppen om mansrollen (1984a) s. 17.  
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barnets födelse, engagera sig och hålla fast vid en nära och vardaglig kontakt 

med sina barn ger männen en chans att få ett bättre liv för egen del.280 

 

För barnens skull framhölls att det viktiga i att pojkar och flickor redan i tidig 

ålder fick en chans att uppleva ”mäns faderlighet, omsorg och trygghet”.281 

Detta var något barnen riskerade att gå miste om när män var frånvarande i 

uppväxtmiljön, både i hemmet och i barnomsorgen. Att tala om att barn hade 

ett behov av ”faderlighet” var i viss mening ett nytt sätt att presentera frågan 

om varför barn behövde få omvårdnad av sina pappor. Historikern Roger 

Klinth har framhållit att det, utifrån könsrollsdiskursen som präglade frågan 

om män och faderskap under 1960- och 1970-talets familjepolitiska debatter, 

hade varit motsägelsefullt att motivera nyttan med manliga förebilder, då 

mansrollen framför allt hade setts som bristfällig och ”kvinnliga” värden på 

många sätt setts som de ideal som även män borde efterlikna.282 Hos arbets-

gruppen lyftes istället manliga förebilder fram som ett ideal. Denna tonvikt i 

frågan, och själva användandet av termen ”faderlighet” påminde också om de 

synsätt Nils Uddenberg hade använt i sin bok Den urholkade fadern från 1982. 

Uddenberg deltog i arbetsgruppens seminarieverksamhet och arbetsgruppen 

hänvisade i delar till hans arbeten. Men begreppet ”maskulinism” som Udden-

berg använt refererades inte.   

Nyttan med manliga förebilder debatterades under arbetsgruppens arbets-

seminarium om papparollen.  RFSU-ordföranden Hans Nestius förklarade att 

han var övertygad om att det var nyttigt för alla män att få umgås med och ta 

hand om barn, men lyfte fram att det omvänt inte var lika självklart nyttigt för 

alla barn att umgås med sina pappor: 

Låt oss emellertid anta att det finns ett antal ”Tarzanpappor” eller pappor med 

John Wayne-syndromet. Är det alldeles självklart eller nödvändigtvis bra att 

den lille pojken har en nära relation till den pappan? Det kanske rent av är bra 

om den senare är frånvarande.283 

 

Detta ifrågasättande avfärdades dock. I idéprogrammet fastslogs det att pap-

por alltid utgjorde viktiga identifikationsobjekt för sina barn.284 Med hänvis-

ning till Gustav Jonssons böcker Det sociala arvet från 1969 samt Pojkar och 

pappor frågar från 1975, förklarades att pojkar alltid återkom till den egna 

pappan i föreställningarna om manlighet. Pojkar behövde därför få förhålla 

sig till dessa modeller för manlighet, oavsett om de var bra eller dåliga. Sam-

 
280 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 135.  
281 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 172. 
282 Klinth (2002), se även Hill (2007).  
283 Arbetsgruppen om mansrollen (1984a) s. 74. 
284 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 43.  
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tidigt som vikten av att barn fick uppleva manlig omvårdnad framhölls poäng-

terades Lars Jalmerts uppfattning att män och kvinnor både kan visa manliga 

respektive kvinnliga drag.285 

Även om arbetsgruppen betonade att män alltid utgjorde viktiga identifi-

kationsobjekt för barnen inriktades samtidigt arbetsgruppens förståelse av fa-

derlighet tydligt på det omsorgsinriktade föräldraskapet. Det var i det vardag-

liga omsorgsarbetet som männen kunde lyckas etablera en varaktig och för-

djupad relation till sina barn. Det var det ”sociala föräldraskapet snarare än 

det biologiska” som lade grunden för kontakten mellan pappan och barnet.286  

Att bada, mata, trösta, byta blöjor och leka, samt att helt enkelt vara närva-

rande på barnens villkor, framhölls som det viktiga.287  

Föräldrapenning och pappavårdcentraler 

Genom föräldraförsäkringen hade svenska män en unik möjlighet att skapa en 

nära kontakt med sina barn, förklarade arbetsgruppen. Att få män att öka sitt 

uttag av föräldraförsäkringen var utomordentligt viktigt. I idéprogrammet för-

klarades att arbetsgruppens utgångspunkt var att män själva skulle vilja ut-

veckla kontakten med sina barn. Samtidigt beskrevs föräldraledigheten som 

ett möjligt ”styrmedel” för att förändra den traditionella mansrollen. 

Konkret föreslogs dock inte den typ av kvotering av föräldraledigheten som 

tidigare under 1970-talet hade förts fram som politiskt förslag. Istället valdes 

en försiktigare, valfrihetsbaserad variant. I första hand föreslogs att de måna-

der inom föräldraförsäkringen som ersattes med garantibelopp skulle kunna 

ges full ersättning ifall föräldrarna tog ut minst tre månader var. Ett ökat man-

ligt uttag av föräldrapenningen skulle därmed främjas med ekonomiska inci-

tament. I andra hand föreslogs att antalet månader inom föräldraförsäkringen 

skulle förlängas och att denna ytterligare tillagda tid, om den beslutades, 

skulle kvoteras mellan föräldrarna.288 

Kvotering av föräldraledigheten hade, som nämnts tidigare, efter 1970-talet 

lagts åt sidan som alternativ inom politiken och hos Socialdemokraterna som 

tidigare hade drivit frågan. Den lyftes dock som en möjlighet i arbetsgruppens 

riktlinjer och hade föreslagits av Lars Jalmert i boken Den svenske mannen, 

som var en populariserad version av rapporten Om svenska män.289 I arbets-

gruppens idéprogram tog möjligheten att kvotera föräldraförsäkringen upp, 

men enbart om ytterligare månader tillfördes försäkringen, en relativt försiktig 

 
285 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 138, Jonsson (1969, 1975). 
286 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 137. 
287 Att pappor kunde ta hand om sina småbarn förklarade arbetsgruppen med hänvisning till 

Lars Jalmerts avhandling och till pappaforskaren Philip Hwang, som deltog på arbetsgruppens 

seminarier. Hwang hade under lång tid forskat om relationen mellan små barn och pappor och 

publicerade 1985 publicerade boken Faderskap, där hans vetenskapliga arbeten sammanfatta-

des (Hwang 1985). 
288 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 140–145, 172f. 
289 Jalmert (1984). 
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linje. Gruppen betonade att mäns ökade uttag av pappamånader behövde 

åstadkommas på frivillig väg.290  

Hindren för ökad pappaledighet beskrevs ligga i attityder, inte minst i ar-

betslivet, men också massmedialt. En nyhetsnotis från Aftonbladet 1983 med 

bildtexten ”Mjukispappa – du är en djävla fjant” presenterades som illustrat-

ion till det samtida ifrågasättandet av hemmapapporna och den diskussion som 

psykologen Kristina Humble hade initierat och där begreppet ”velourman” 

hade lanserats.291 Istället för att förorda kvotering föreslog arbetsgruppen olika 

typer av attitydpåverkande insatser. Exempelvis skulle mödravården inriktas 

mer mot papporna. Arbetsgruppen skrev i sitt idéprogram om hur idén att in-

rätta ”pappavårdcentraler” hade varit ett första aprilskämt i radions program 

”nya morgonekot” 1985. Tanken på pappavårdcentraler var däremot inte så 

dum alls, resonerade arbetsgruppen. Tiden då män blev pappor ansågs vara ett 

av olika ”gyllene tillfällen” som gruppen lyfte fram som särskilt strategiska 

tidpunkter då det gick att nå män och få dem att resonera kring sin mansroll.292 

Idén om pappavårdcentraler fortsatte att utvecklas under gruppens senare 

verksamhet. I rapporten Föräldralediga män (1992) som hade beställts av den 

då ombildade Idégruppen för mansrollsfrågor, skrev Pelle Jansson, verksam 

vid Manscentrum i Stockholm, om hur pappagruppsverksamhet hade prövats 

som ett pilotprojekt i manscentrums regi. Här fick män dela med sig av erfa-

renheter och lära sig varför pappaledigheten var viktig.293  

Inriktningen på upplysningsarbete och frånvaron av mer strukturella styråt-

gärder för att få män att öka sitt uttag av föräldraledighet kan i sig förstås som 

något av en paradox. Som historikern Roger Klinth har påpekat i sin forskning 

om den svenska pappaledighetspolitikens uppkomst och utveckling hade Lars 

Jalmert redan visat att svenska män generellt var positiva till pappaledigheten. 

Attityderna var inte problemet – det var praktiken, i-principinställningen – 

som behövde förändras. Klinths analys av den svenska pappapolitiken betonar 

att mäns valfrihet hade varit ett villkor. Att uppmuntra men inte tvinga män 

att ändra sina praktiker menar Klinth kan ses som att en hegemonisk maskuli-

nitet visserligen ifrågasattes och att ideal omformulerades, men att könsmakts-

strukturen inte utmanades i grunden.294 Arbetsgruppen om mansrollen innebar 

inte något avsteg från denna ”hegemoniska princip” om männens valfrihet.  

Orsaken till att mer långtgående förslag om kvotering inte togs upp kan ha 

olika anledningar, kvotering hade ändå funnits som ett alternativ och presen-

terats i tidigare sammanhang. En förklaring kan vara att ifrågasättandet av 

pappaledigheten tilltagit och att gruppen upplevde att kvotering inte längre var 

 
290 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 147. 
291 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 140. 
292 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 140f. 
293 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992a). 
294 Klinth (2002) s. 314f, 357f. 
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ett förslag som skulle tas emot väl av allmänheten. Förklaringar kan även sö-

kas i institutionella och politiska faktorer. Gruppen var sammansatt av ett fler-

tal medlemmar inklusive representanter från arbetsmarknadens parter. Bengt 

Olof Ekenberg deltog från Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och reser-

verade sig formellt mot arbetsgruppens förslag till en utbyggnad av föräldra-

försäkringen.295 I och med att kvoteringsfrågan inte heller drevs av Socialde-

mokraterna, är det även möjligt att arbetsgruppens ordförande Socialdemokra-

ten Stig Åhs, kände att ett kvoteringsförslag var ett avsteg från partilinjen, 

eller helt enkelt försökte hitta ett förslag som gick så långt som gruppen kunde 

sträcka sig.  

En effekt av gruppens förslag var på detta sätt att valfrihet och attitydpå-

verkan prioriterades, i relation till strukturella förändringar av föräldraförsäk-

ringssystemet. Här öppnades också ett nytt område för konkret policyutveckl-

ing – pappagrupper inom mödravården. En mötesplats där samtal om mans-

rollen och papparollens möjligheter, det som hade initierats i mansrörelsens 

samtalsgrupper, kunde genomföras i offentlig regi i lokalerna hos MVC. 

Vårdnadsfrågor 

Något som var nytt i arbetsgruppens problemformulering, i förhållande till 

debatten om mansroller och pappor under 1970-talet, var att frågan om pap-

paledighet och närvarande pappor relaterades till vårdnadsfrågor. Män be-

hövde fördjupa sina kontakter med barnen inför möjligheten att det skulle ske 

en separation eller skilsmässa från barnens mor. I arbetsgruppens idéprogram 

förklarades att många skilsmässor och separationer ansågs bero på att kvinnor 

inte längre stod ut med bristen på jämställdhet. Samtidigt beskrevs själva se-

parationen som något av en mansfälla. Mäns bristande sociala förmåga och 

ovana att prata om känslor, stress och oro beskrevs göra dem mer utsatta vid 

en separation jämfört med kvinnor. Efter en separation riskerade män inte bara 

att berövas sina barn utan ofta även hela sitt sociala umgänge. 

Det finns många tecken på att män klarar livskriser och allvarliga sociala pro-

blem betydligt sämre än kvinnor. Många till det yttre välanpassade män faller 

igenom helt efter en skilsmässa. De hamnar ofta i missbruk och får i många fall 

svårt att reda upp sitt liv efter skilsmässan. En frånskild pappa blir ofta inte bara 

en söndagspappa som lever med en ständig sorg och saknad efter sina barn, han 

förlorar också många gånger kontakten med släkt och vänner därför att det är 

frun som skött familjens sociala relationer.296 

 

Att det var kvinnor, inte män, som initierade skilsmässor var något som upp-

repades i arbetsgruppens diskussioner. Arbetsgruppen beskrev, med en term 

hämtad från Nils Uddenbergs bok Den urholkade fadern, att kvinnor hade ett 

”familjeplaneringsmonopol”. Det var kvinnan som bestämde över om det 

 
295 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 8f. 
296 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 119. 
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skulle skaffas barn eller inte och dessutom om relationen skulle avslutas. Som 

belägg för påståendet hänvisade Idéprogrammet till en sifo-undersökning där 

majoriteten av de tillfrågade hade ansett att kvinnor hade mer att säga till om 

när det kom till relationer.297 

Vid arbetsgruppens arbetsseminarium om papparollen hade det påpekats 

att det saknades tillräcklig information om pappor som separerat. Det hänvi-

sades dock till studier som pekade på att män kunde drabbas hårt efter en 

skilsmässa och utifrån detta upprepades problembilden att män drabbades sär-

skilt negativt av skilsmässor som ett vedertaget faktum. Men bland de studier 

som presenterades på arbetsgruppens seminarium var det även möjlig att av-

läsa en annan jämställdhetsproblematik – som snarare pekade på en kvinnlig 

utsatthet. En undersökning visade att skilda män i regel gifte om sig mycket 

snabbare än skilda kvinnor. ”Den ofrivilliga ensamheten” var, konstaterades 

det, mycket större bland medelålders och äldre kvinnor än bland män i samma 

ålder. Att män gifte om sig förklarades bero på att det var mer samhälleligt 

acceptabelt med relationer mellan äldre män och yngre kvinnor än tvärtom. 

Detta togs upp av seminariedeltagarna Hans Nestius och Marianne Millgårdh 

som en ojämställdhetsproblematik som arbetsgruppen borde prata mer om, 

men det lades till att detta visserligen var en ”kvinnoproblematik”.298 

Kvinnoproblematiken följdes inte upp och några perspektiv på kvinnors 

svårigheter i samband med separationer – som ofrivillig ensamhet eller exem-

pelvis ekonomisk utsatthet – återfanns inte i arbetsgruppens idéprogram eller 

i den särskilda rapporten Män och separationer som gruppen, då ombildad till 

Samrådsgruppen om mansrollsfrågor, publicerades 1987. Fokus låg uteslu-

tande på män berövades sin föräldraroll och att män klarade sig betydligt 

sämre än kvinnor i samband med livskriser.299 Att arbetsgruppen på det här 

sättet renodlade en problemrepresentation av männens utsatthet i relationer 

och separationer kan förstås utifrån intentionen att spegla jämställdhetsfrå-

gorna ur ett mansperspektiv. Syftet var att uppmärksamma mäns problem, tyd-

liggöra för män vad de riskerade genom den traditionella mansrollen och där-

med visa vad de skulle kunna tjäna på att omfatta förändrade mansideal. Sam-

tidigt går det ur ett problemrepresentationsperspektiv att se hur mansrollens 

risker accentuerades på bekostnad av att jämförelsen kvinnors sämre villkor 

tonades ned.  

Arbetsgruppen tog även upp att män hade hört av sig för att ventilera sin 

bitterhet över att de upplevde att kvinnor premierades som vårdnadshavare. 

arbetsgruppen skrev att den hade fått ta emot:  

 
297 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 91f, Uddenberg (1982). 
298 Arbetsgruppen om mansrollen (1984a) s. 24.  
299 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 96f, Samrådsgruppen för mansrollsfrågor (1987) 

s. 6, 90f.   
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[…] brev och telefonsamtal från pappor som är bittra över att kvinnorna så 

självklart förutsätts kunna ta hand om barnen bäst. De tycker att de inte har 

något inflytande över barnens uppfostran och de har många synpunkter på kvin-

nornas lämplighet. De tycker att samhällets lagar och regler borde ändras så att 

mannen får en starkare ställning när det gäller föräldraansvaret.300   

 

Gemensam vårdnad hade införts 1977 som en juridisk möjlighet efter skils-

mässa, innan detta hade vårdnaden alltid tilldömts den ena föräldern.301 När 

arbetsgruppen i sitt idéprogram sammanfattade sina konkreta förslag på jäm-

ställdhetspolitiska åtgärder, tryckte den på att lagar, regler och den allmänna 

opinionen behövde förändras och att ”gemensam vårdnad skall bli ett begrepp 

med verklig innebörd”.302 Arbetsgruppen förordade att gemensam vårdnad 

skulle göras till regel även i de fall sambor separerade, inte enbart för gifta, 

och på sikt gälla alla ogifta föräldrar. Dessutom föreslogs bättre utbildning om 

gemensamma vårdnadsformer för personal och yrkesgrupper som arbetade 

med skilsmässor och separationer. Mer än så konkretiserades dock inte frågan 

om att stärka mäns rättigheter vid separationer.303  

När arbetsgruppen om mansrollen förde upp frågan om vårdnadsfrågor 

inom ramen för den statliga jämställdhetspolitiken ställdes mäns erfarenheter 

av att ha en svag ställning mer som fond för den allmänna linjen att propagera 

för ökad pappaledighet. Den tydliga och långsiktiga lösningen som arbets-

gruppen förordade var att män skulle uppmuntras att redan från första stund 

delta i barnets omsorg genom att vara pappalediga. Den förbittrade pappan 

som skrev till myndigheterna om sin situation och sin ilska över samhället 

spelade i arbetsgruppens idéprogram på sätt och vis rollen som avskräckande 

exempel. Pappaledighet presenterades inte bara som något som var gynnsamt 

för män i största allmänhet utan det som kunde rädda mannen från att riskera 

ett framtida liv i bitterhet och kronisk sorg. Genom att ha en egen solid relation 

till sina barn var risken mindre att männen skulle tappa fotfästet exempelvis 

efter en separation. Talet om den frånskilde fadern som en slags mansrolls-

problematikens ändhållplats, gav tyngd åt argumentet att män behövde ändra 

sin papparoll för sin egen skull. Men arbetsgruppen identifierade även frågan 

om mäns intressen i vårdnadstvister som en eftersatt jämställdhetsproblema-

tik.  

Arbetsgruppens diskussion om vårdnadsfrågor kan sättas i relation till den 

utveckling som samtidigt skedde inom mansrörelsen, både i Sverige och in-

ternationellt, i uttalad antifeministisk riktning. I USA växte under 1980-talet 

den s.k. Father’s rights-rörelsen, och i Sverige utvecklades en liknande, men 

inte lika omfattande eller organiserad gren av manlig rättighetsrörelse fram ur 

 
300 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 96.  
301 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 96f. 
302 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 176. 
303 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 176. För en genomgång av utvecklingen inom 

svensk lagstiftning om familjerätt och vårdnadsfrågor se Eriksson (2003).  
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spillrorna av den tidigare profeministiska mansrörelsen. Idéhistorikern Helena 

Hill visar hur föreningen ”Befria mannen” 1986 ombildades till ”Föreningen 

mannen” och i ett remissvar till arbetsgruppen om mansrollen kritiserade dess 

inställning till frågor om manlighet och jämställdhet som alltför feministisk.304 

Föreningen efterfrågade en mansrörelse på männens villkor utan en negativ 

inställning till manlighet. Som ett led i denna organisering startades 1987 

Mansjouren i Stockholm. Det var en telefonjour som riktades till män som 

befann sig ”i kris” och som behövde tala med och stödjas av andra män. Soli-

dariteten mellan män var ett uttalat riktmärke och syftet var att stödja män ”i 

kriser som uppstår i alla mäns liv, exempelvis vid separationer, vårdnadspro-

blem och umgängesfrågor”.305  

Arbetsgruppen om mansrollen bidrog till att föra fram diskursen om fäders 

situation i vårdnadsfrågor. Den frånskilde mannen var en retoriskt betydelse-

full representation som underbyggde gruppens policyformuleringar. Men pro-

blemet identifierades och diagnostiserades annorlunda än inom den framväx-

ande mansrättsrörelsen. Om masrättsföreträdare uttalade sig i opposition till 

feministiska perspektiv och såg problemet som en fråga om att män diskrimi-

nerades, såg arbetsgruppen om mansrollen orsaken till problemen män upp-

levde i första hand relaterade till frånvaron av jämställda praktiker hos män 

själva. Pappaledighet och jämställdhet blev därför den premierade lösningen 

på problemet med att män riskerade att förlora kontakten med barn efter en 

separation. 

Förändrad pojkfostran 

Ett andra område för maskulinitetspolitiska åtgärder, efter pappafrågorna, 

handlade om pojkars uppväxt och utbildning. Pojkar behövde från tidiga år 

och genom uppväxten ges kunskap och erfarenhet som förberedde dem för ett 

jämställt liv. Det var utgångspunkten för de förslag arbetsgruppen samlade 

under rubriken ”Förändra pojkfostran”. Med hänvisning till boken Kärlek, 

jämlikhet, äktenskap? – om pojkar, flickor, kärlek, parbildning, könsroller av 

författaren Marianne Fredriksson och kuratorn Britta Hansson (1975) förkla-

rades att ”[om] vi tog ansvar för våra pojkar, och lärde dem omsorg och om-

vårdnad skulle vi få mänskligare män och bättre pappor”. I relation till detta 

nämndes att frågor om könsroller och pojkar behövde lyftas mer inom den 

föräldrautbildning som nyligen börjat att byggas ut.306 

Förutom föräldrautbildning var naturligt nog barnomsorgen och skolan, 

men även idrottsrörelsen och militärtjänsten arenor där en jämställd pojkfost-

 
304 Hill (2007) s. 209f; Remissvar (Dnr: J/4725/85), RA, Arbetsmarknadsdepartementet, Rege-

ringsakter, E1A vol. 1017. 
305 Hill (2007) s. 210, 216.  
306 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 177. Fredrikssons och Hanssons bok, vilken för-

fattarna själva betecknade som ”vardagspsykologisk”, hade använts under 1970-talet som stu-

diematerial för könsrollsfrågor och gavs ut i flera utgåvor, Fredriksson & Hansson (1975). 
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ran behövde utvecklas. Dels handlade det om kunskapspåfyllnad – det behöv-

des utbildningsmaterial för personal i barnomsorgen som ”ifrågasätter traditi-

onella könsroller”, dels handlade det om att få fram fler män i barnomsorg och 

skolans låg- och mellanstadier.307 Pojkar behövde få förebilder som talade om 

jämställdhet. Riktade insatser från utbildningsinstitutionernas sida för att an-

ställa fler män förordades. Idrottsledarnas roll som förebilder betonades till-

sammans med befälen inom värnplikten. För att detta skulle kunna fungera 

behövde befälsutbildningarna innehålla moment om jämställdhet och köns-

roller. Vad gällde militärtjänstgöringen poängterades att frågan om jämställd-

het och könsroller borde göras obligatorisk även inom utbildningen av de 

värnpliktiga. De unga män som ryckte in i lumpen borde få möjlighet att kri-

tiskt diskutera vilken mansroll som krävdes i försvaret och samhället i öv-

rigt.308 

Förslagen vad gällde pojkfostran adresserade således två sammanlänkade 

policyfrågor: pedagogisk kunskapsutveckling om jämställdhet och könsroller, 

särskilt mansrollsfrågor, samt att könssegregationen inom utbildningsystemet 

behövde brytas, pojkar behövde få möta fler manliga förebilder som manlig 

personal i förskola och skola. Vad gällde innehållet i den könsrollsutbildning 

som efterfrågades går det att se hur mansrollsfrågan både nyanserades och 

accentuerades hos arbetsgruppen. ”Pojkars utveckling till män” avhandlades 

som ett särskilt kapitel i Mannen i förändring. Inledningsvis i kapitlet reser-

verade sig arbetsgruppen mot de generaliseringar som gjordes. Barns fostran 

var en komplex fråga som ofta bortsåg från ”de övergripande samhällsförhål-

landen, ideologier och livsvillkor som gäller för människor”309. Detta avsåg 

framför allt klassperspektiv. Arbetsgruppen påpekade att det fanns blygsamt 

med forskning att tillgå och att resultaten inte var entydiga, men att mycket 

tydde på att uppfostran inom arbetarfamiljer var inriktad mer på lydnad och 

uppförande, medan medelklassfamiljer oftare uppmuntrade självständighet, 

nyfikenhet och vetgirighet.310 Även om diskussionen i övrigt främst kretsade 

kring pojkars utveckling i generella termer lyftes vikten av klassperspektiv 

fram som en betydelsefull fråga.  

Om klassperspektivet nyanserade mansrollsanalysen, så innebar dock den 

generella frånvaron av att jämförelser med flickors socialisering in i en tradit-

ionell kvinnoroll, till att pojkars könsrollsfostran accentuerades och framstod 

som värre än flickors. Inför det seminarium som arbetsgruppen hade arrange-

rat om mäns aggressivitet och känsloliv hade deltagarna fått läsa kapitlet ”poj-

ken” ur boken Kärlek, jämlikhet, äktenskap?, som nämnts ovan, av Marianne 

 
307 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 178. 
308 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 179.  Arbetsgruppen bidrog även till att finansiera 

dokumentärfilmen Lumpen – en film om killarna och kriget (1986) av Lena Hellman.  
309 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 39. 
310 I olika samhällsklasser skilde sig också mönstren för pojkar och flickor förklarades det, 

bland annat med hänvisning till forskning som utförts om arbetarkvinnor av Rita Liljeström. 

Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 40f. 
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Fredrikssons och Britta Hansson.311 Där hade det förklarats att grunden för 

den prestationsinriktade mansrollen låg i att pojkar på ett tidigt stadium gavs 

beröm istället för kärlek.312 Bilden av den manliga prestationskulturen backa-

des upp av enskilda mäns berättelser från arbetsgruppens seminarium. Delta-

garnas vittnesmål om tuffheten i pojkgängen återgavs och det förklarades att 

män inte vågade visa sig ogarderade på samma sätt som kvinnor. Bland olika 

orsaker nämndes hur rädslan för homosexualitet var stor bland män och att 

detta var något som inpräntades i män redan som barn.313  

En effekt av den ensidiga fokuseringen på pojkrollen i arbetsgruppens 

framställning var dock att jämförelsen med flickors socialisering föll bort, och 

att flickrollen på sätt kunde verka mindre hämmande än pojkars. Detta går att 

jämföra med Hanssons och Fredrikssons bok, där författarna ägnade varsitt 

kapitel åt flickors respektive pojkars könsrollsfostran. Där balanserades bilden 

av pojkens fostran in i prestation och bristande känslospråk med framställ-

ningar av hur flickor inpassades till passivitet och underkastelse, där kvävd 

ilska resulterade i självförakt och bitterhet.314 Hos arbetsgruppen om mans-

rollen, med dess avgränsade fokusering på män och pojkar, blev resultatet att 

pojkar framställdes som mer blottställda än flickor.  

Den sammantagna effekten av förslaget om ”pojkfostran” ska dock ses i 

ljuset av att arbetsgruppen förordade mer utbildning om könsroller och jäm-

ställdhet generellt. Samtidigt frånsågs möjligheten att inte bara diskutera poj-

kars utsatthet, utan även deras eventuella delaktighet i att exempelvis kring-

skära flickors situation i skolan eller under ungdomstiden, eller de möjliga 

fördelar som pojkar kunde få som ett resultat av fostran in i en traditionell 

mansroll.  

Avskaffa enkönade arbetsplatser 

Det tredje policyområdet för arbetsgruppens maskulinitetspolitiska åtgärds-

förslag rörde det könssegregerade arbetslivet. Om frågan om pojkfostran hade 

rört den psykologiska grunden för mansrollens utformning handlade arbets-

livsfrågorna om hur mansrollen formades genom en arbetsdelning mellan kö-

nen. Utifrån arbetsgruppens problemrepresentation hängde pojkfostran sam-

man med strukturerna som formade arbetslivet. Det var inför arbetslivets krav 

på prestation och effektivitet som mansrollen präglades under ungdomen. Vad 

kunde bryta denna manliga arbetsordning? För arbetsgruppen handlade det 

framför allt om att förflytta männens fokus från arbetet till familjen. Men det 

 
311 Fredrikssons & Hansson (1979). 
312 Författarna citerades om hur beröm aldrig fyllde samma behov som ömhet och närhet samt 

huruvida det fanns ett tabu på detta område: ”Kelar vi för lite med våra pojkar, finns det ett tabu 

här, en seg och envis gammal skräck för att klema bort pojken?”, Arbetsgruppen om mansrollen 

(1985a) s. 45. 
313 Arbetsgruppen om mansrollen (1984c).  
314 Fredriksson & Hansson (1979). 
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räckte inte med att öka pappaledigheten. De manliga strukturerna i arbetslivet 

behövde förändras.  

Snäva lönsamhetskalkyler och hierarkiska organisationer i ett manligt 

präglat arbetsliv stod i konflikt med målen för jämställdhet och en förändrad 

mansroll, förklarade arbetsgruppen. Men hierarkierna kunde också utnyttjas. 

Precis som idrottsrörelsen och militärtjänsten skulle arbetslivet kunna omfor-

mas till en plats där män skulle kunna möta positiva manliga förebilder. Män 

såg exempelvis upp till ledande företagare och dessa hade därför ett ansvar. 

Jämställdhetsarbetet på Volvo, ett klassiskt mansdominerat industriföretag, 

lyftes fram som ett positivt exempel. Vd:n Pehr Gyllenhammar hade förklarat 

att jämställdhet var en betydelsefull fråga och beskrivit hur framtidens chef, 

oavsett om det var en man eller kvinna, behövde förstå behovet av att kunna 

balansera ansvar både för arbete och för familj.315 Förebilderna hade bety-

delse, det hade flera av deltagarna på arbetsgruppens seminarier poängterat. 

Om företagsledare, politiker, idrottsmän eller äldre arbetskamrater tog tag i 

jämställdhetsfrågor, exempelvis genom att vara pappalediga, då följde andra 

män efter. Manliga arbetsledare och fackliga representanter behövde också bli 

medvetna om att de hade en betydelse som förebilder. ”Låt oss släppa fram 

förtroendemän som talar om känslor”, föreslog arbetsgruppens ordförande, 

Stig Åhs.316  

Förebilder sågs dock inte som den främsta vägen för att bryta mans-

kulturerna i arbetslivet. Viktigare var frågan om att bryta könssegregationen 

på arbetsmarknaden. I arbetsgruppens lista med förslag på olika jämställdhets-

politiska åtgärder användes parollen ”avskaffa enkönade arbetsplatser!” som 

rubrik för arbetslivsfrågorna.317 Om män och kvinnor arbetade tillsammans 

skulle förståelsen öka för att ansvar för hemmet var något som angick män 

lika mycket som kvinnor. 

Arbetsdelningen mellan män och kvinnor beskrevs som en grund för de 

icke jämställda relationerna mellan män och kvinnor. Från rapporten Arbets-

delningen mellan könen (1982) från dåvarande Arbetslivscentrum citerades 

Rita Liljeström och Edmund Dahlström som givit en analys som i mycket lik-

nar den teori om genussystemet som några år senare på 1980-talet skulle 

komma att lanseras av historikern Yvonne Hirdman.318 Dahlström och Lilje-

ström refererades kring hur:  

Arbetsdelningen kan tolkas som ett tyst förbund mot likhet mellan könen. Ett 

”tabu” som delar dem i två kategorier som ömsesidigt utesluter varandra, som 

 
315 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 77. 
316 Arbetsgruppen om mansrollen (1984b) s. 71. 
317 Mannen i förändring 1985 s. 179f, se även s. 76.  

Arbetsgruppens noterade även möjligheten till en generell arbetstidsförkortning, något som vid 

denna tid utreddes av den särskilt tillsatta Delegationen för arbetstidsfrågor (DELFA), Arbets-

gruppen om mansrollen (1985a) s. 69.  
318 Hirdman (1988). Se vidare Fürst Mellström (1982). 
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understryker och överdriver de biologiska olikheterna mellan könen och däri-

genom skapar könsroller. Detta könsrollstänkande går ut på att kvinnor skall 

vara underordnade män.319 

 

Manliga brytare 

Kvinnor behövde uppmuntras och stöttas för att ta sig in i mansdominerade 

yrken och manliga ”brytare”, män i kvinnoyrken, behövde få större uppmärk-

samhet. Fotografiet av en manlig barnmorska på Mora BB, en av 26 manliga 

barnmorskor i Sverige, prydde rapporten från det särskilda arbetsseminarium 

om män i kvinnodominerade yrkesområden som arbetsgruppen arrangerade. 

Omslagsbildens mustaschprydda barnmorska undersökte varsamt en nyfödd 

bebis.320  Bilden representerade förändring och brytarna var, som det förklara-

des både i arbetsgruppens idéprogram och i dess arbetslivsrapport, särskilt 

modiga och mogna män. 

Män i kvinnoyrken är ofta mer mogna som människor. Man måste vara modig 

– mogen – för att våga välja kvinnoyrken. Sådana män är ofta säkra i sin mans-

roll. ”Manliga” män är ofta osäkra på sig själva.321 

 

Identiteten som manlig brytare lanserades på det här sättet som en önskvärd 

maskulinitetsnorm – modig, mogen och omvårdande. Brytarna kunde också, 

kanske bättre än någon annan grupp av män, fungera som förebilder för andra 

män. En idé som arbetsgruppen lanserade var därför att män som arbetade i 

kvinnoyrken skulle besöka skolor och informera på arbetsplatser.322 

Idén om den manlige brytaren hade funnits med länge i den svenska jäm-

ställdhetspolitiska debatten.  Statliga ”bryt”-projekt initierades redan på 1970-

talet och riktade sig både till män och kvinnor. Främst var det frågan om att få 

in kvinnor i mansdominerade yrken som stod i centrum för dessa ansatser.323 

Genusforskaren och etnologen Marie Nordberg har i sin avhandling Jäm-

ställdhetens spjutspets (2005) visat hur män i kvinnoyrken kunde motiveras 

utifrån tre huvudsakliga argument. För det första handlade det om att öka sta-

tusen för vård och omsorgsyrken. Manliga brytare skulle förbättra villkoren 

och lönerna för de kvinnliga arbetstagarna. För det andra motiverades män i 

kvinnoyrken utifrån brukarnas perspektiv. Skolbarn eller vårdpatienter antogs 

må bra av att få möta män inom de annars kvinnodominerade miljöerna inom 

vård- och omsorgssektorn. För det tredje handlade det om att det gynnade män 

själva. Män i omsorgsyrken fick möjlighet att utveckla omsorgsegenskaper 

och utgjorde därmed goda förebilder för nya moderna män.324 Arbetsgruppen 

 
319 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 80. 
320 Arbetsgruppen om mansrollen (1985c). 
321 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 82. 
322 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 179f. 
323 se Fürst (1990).  
324 Nordberg (2005) s. 64.  
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om mansrollen använde alla dessa argument när de insisterade på behovet av 

manliga brytare.  

Arbetsgruppen ville även uppmärksamma villkoren för män i kvinnoyrken 

och undersöka om männen, på samma sätt som kvinnor på mansdominerade 

arbetsplatser, kunde uppleva problem med diskriminering, ifrågasättanden el-

ler liknande. Men några sådana erfarenheter var svåra att få bekräftade. Ett 

särskilt halvdagsseminarium anordnades med inbjudna brytare, där en manlig 

barnmorska, lågstadielärare, fritidspedagog och ytterligare några män från 

kvinnoyrken samtalade om sina erfarenheter. Arbetsgruppens representanter 

ställde många frågor: utsattes männen på kvinnoarbetsplatserna för något sex-

uellt förtryck, kände de något behov av ”erotiska fredzoner” – något kvinno-

rörelsen krävt för kvinnor i mansjobb – och hur var det med omvärldens re-

aktioner?325 Arbetsgruppen hade förberett ett frågebatteri som riktades mot att 

fånga upp männens eventuella problem. Ordföranden Stig Åhs förklarade att 

han själv hade erfarenhet av detta. Han hade på det tidiga 1950-talet blivit den 

första utbildade manlige barnskötaren i Sverige. De inbjudna gästerna svarade 

däremot enhälligt nej på alla frågor om eventuella problem som ensamma män 

i kvinnoyrken. De trivdes med sina jobb, upplevde inga problem och fick säl-

lan några ifrågasättande kommentarer vare sig från medarbetare eller från de 

föräldrar eller patienter som de mötte inom sina arbeten. Lönen var det enda 

de hade att klaga på.326 Arbetsgruppen kunde därmed inte belägga att de man-

liga brytarna kunde uppleva någon större form av ifrågasättande, vilket skulle 

kunna ha resulterat i en jämförelse med situationen för kvinnor i mansdomi-

nerade arbeten, där exemplen på ifrågasättanden och utsatthet troligen skulle 

ha varit flera. Jämförelsen med kvinnor uteblev dock i arbetsgruppens fram-

ställning och möjligheten att resonera om strukturella skillnader för kvinnor 

och män i arbetslivet frånsågs.  

Försörjarrollen  

Arbetsgruppens förslag kopplade till arbetslivet fokuserade således på arbets-

delningen och möjligheterna att bryta könssegregationen. I gruppens idépro-

gram motiverades detta inte bara i relation till den analys av arbetslivets orga-

nisering, som har diskuterats ovan, utan även i relation till en psykologisk för-

klaringsmodell som framhöll männens upplevda identifikation med ”försör-

jarrollen”.327 Mansrollen framställdes som bunden till yrkesidentiteten och 

försörjarrollen vilket beskrevs som negativt för jämställdheten, barnen och för 

männen själva. 

Frågan om den manliga försörjarrollen blev samtidigt omdebatterad inom 

arbetsgruppen. Till skillnad från de mer ensidiga bilderna av mäns utsatthet 

 
325 Arbetsgruppen om mansrollen (1985c) s. 31. 
326 Arbetsgruppen om mansrollen (1985c).  
327 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 62. 
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som hade förmedlats vad gällde pojkars socialisering blev frågan om en tving-

ande försörjarroll kritiserad. Sverige på 1980-talet var ett land där både kvin-

nor och män förvärvsarbetade i mycket stor utsträckning och i arbetsgruppens 

idéprogram fastslogs att manliga enförsörjarfamiljer med hemmafru i det 

närmaste hade försvunnit. Trots det beskrevs mäns upplevelse av att behöva 

axla försörjarrollen som viktig för att förstå mansrollen. Försörjarrollen ägna-

des rent av ett eget kapitel i Mannen i förändring.328 

Delar från 1970-talsboken Rätten att vara människa, där Marit Paulsen 

hade intervjuat industriarbetarmän, återgavs i arbetsgruppens idéprogram.329 

Männen Paulsen talat med hade starkt upplevt att de stod för försörjningen av 

familjen. Det var en prestation som ansågs naturlig, men också svår. Nog 

skulle det vara lättare att vara tjej, förklarade männen, och om man slapp an-

svaret för familjen. Arbetsgruppen återgav Paulsens slutsats att även om män 

de facto inte ensamma försörjde sina familjer så upplevde de sig som huvud-

ansvariga vad gällde ekonomin.330 

Mot bilden av en tyngande manlig försörjarnorm reagerade flera delta-

gande kvinnor på arbetsgruppens seminarium. RFSU:s dåvarande förbunds-

sekreterare Maj Fant och Märta Fritz från Fredrika-Bremer-förbundet var två, 

bland flera, kvinnliga seminariedeltagare som opponerade sig mot bilden av 

mäns försörjarroll.331 De påminde om att kvinnor faktiskt hade lika stort för-

sörjaransvar som män och att kvinnor arbetade mer än män, fast obetalt. Fant 

tog upp att kvinnor oftare upplevde att männen försvann, lämnade familjerna 

och att kvinnorna själva fick dra försörjarlasset. Såg man över världen i stort 

var det tydligt hur ”Fattigdomen feminiseras”, menade Fant, i och med att 

kvinnor var lågavlönade och samtidigt ofta ensamförsörjare.332 Maj Fant för-

klarade mot detta att mäns bild av det pressande försörjaransvaret var främ-

mande för henne och många kvinnor: 

[…]) kvinnors uppfattning är att männen smiter från sitt ansvar. De smiter från 

sitt ansvar när det gäller preventionen, från ansvaret abort eller ej, och de smiter 

från barnets vård och uppfostran. Dessutom smiter de från kvinnan och familjen 

liksom från diskussioner om att relationen inte är bra. De ställer bara inte upp. 

Sedan försvinner de ut i periferin på många olika sätt.333 

 

Inlägget föranledde en av arbetsgruppens ledamöter, Bengt Olof Ekenberg 

från SAF, att försvara sig och sa att han inte trodde att mänskligheten var 

”uppdelad i en god och en ond halva på så sätt att den goda halvan består av 

kvinnor och den onda av män”.334  

 
328 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 62f. 
329 Paulsen, Sessler & Andersson (1975). 
330 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 62f. 
331 Arbetsgruppen om mansrollen (1984b). 
332 Arbetsgruppen om mansrollen (1984b) s. 45. 
333 Arbetsgruppen om mansrollen (1984b) s. 49. 
334 Arbetsgruppen om mansrollen (1984b) s. 49. 
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Kontroversen återgavs inte i arbetsgruppens idéprogram. Där fastslogs att 

mäns värde kopplades till försörjarrollen och att det pressade många män. Men 

den kritik som Fant och andra hade kommit med verkar ha påverkat gruppens 

inramning av frågan, för det gavs också utförligt med information om att Sve-

rige hade övergivit ett manligt enförsörjarsystem. I Mannen i förändring fram-

gick även att kvinnor drog det kortare strået på arbetsmarknaden. Kvinnors 

lägre löner, sämre arbetsvillkor och utbredda deltidsarbete förklarades leda till 

att kvinnor fick ett urholkat ekonomiskt oberoende och kanske inte klarade sig 

vid en eventuell separation.335 

Exemplet visar på hur konflikter kunde uppstå i formulerandet av policy-

inriktning och formulerandet av problemrepresentationer. I det här fallet kan 

konflikten ses som en effekt av den blandade sammansättningen av deltagare 

vid arbetsgruppens seminarieverksamhet. Att feministiskt orienterade kvin-

nor, som Fant, deltog i diskussionerna bidrog till att en alltför accentuerad 

mansrollsproblematik blev ifrågasatt – i alla fall i samband med arbetslivsfrå-

gan – och att problembeskrivningen blev föremål för förhandling. För att ana-

lysera detta utifrån maskulinitetsforskaren Michael Messners termer av mas-

kulinitetspolitikens terräng balanserades därmed frågan om mäns utsatthet 

mot mäns privilegier, när det kom till diskussionerna som fördes om arbetsli-

vet.336  

Män i kris 

Ett fjärde och sista huvudsakligt maskulinitetspolitiskt åtgärdsområde identi-

fierades som ”stöd män i kris”. Det ansågs vara i männens bristfälliga förmåga 

att hantera intima relationer som den mest negativa effekten av pojkens fostran 

in i en traditionell mansroll visade sig. Förnekandet av kvinnlighet och an-

passningen till arbetslivets krav ansågs resultera i den vuxne mannens stumma 

känsloliv. Arbetsgruppen om mansrollen utvecklade dessa synsätt och kopp-

lade dem till en jämställdhetspolitisk problemrepresentation som handlade om 

att erbjuda män möjligheter att bearbeta personliga svårigheter. Med detta 

identifierades och konstruerades en sammanlänkad förståelse av män i kris där 

förklaringen till männens problem konsekvent förstods som beroende av psy-

kologiska och relationella orsaker. 

Vid arbetsgruppens seminarium ”Om man hade känslor” i september 1984 

hade ordföranden Stig Åhs förklarat anledningen till att ha mäns känsloliv som 

ett samlande tema. Arbetsgruppen hade konstaterat:  

[…] att dagens mansroll inte ger männen tillgång till sina känslor och att detta 

på olika sätt invalidiserar männen och försvårar nära relationer till barn, kvin-

nor, vänner och andra män. Vi vet också att en del män har svårt att handskas 

med sin aggressivitet. Det allvarliga samhällssymtomet kvinnomisshandel är ett 

skrämmande uttryck för detta. Vi vet också att många män mår illa av den 

 
335 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a). 
336 Messner (1997). 
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mansroll de släpar på. Inför livets olika påfrestningar blir de ”starka” männen 

svaga och reagerar såväl med flykt in i sjukdomar av olika slag, alkoholism, 

som med en frustrerad livshållning i stort.337  

 

I termer av problemrepresentation var det med andra ord mäns bristande soci-

alitet, förmågan att utveckla relationer till andra människor, som beskrevs som 

orsaken till mäns destruktiva beteenden både mot sig själva och mot andra. 

Delarna som byggde upp denna riskfyllda socialitet hängde samman. Det som 

sågs som problem i mäns privata relationer kopplades till frågor om mäns sex-

ualitet och kriser i samlevnaden mellan män och kvinnor. Detta ansågs för-

klara separationer vilket i sin tur kopplades till negativa hälsoeffekter hos män. 

Våld och aggressivitet sågs som den allvarligaste effekten av denna samman-

länkade problembild, tillsammans med risken för självmord. Arbetsgruppen 

hänvisade till statistik som visade att män stod för 70 procent av självmorden 

som begicks.338 

Problemrepresentationen av mansrollens alla kopplingar till personliga 

svårigheter och riskfyllda socialitet kopplades till behovet av samhälleliga 

stödfunktioner riktade till män som stödsamtal och familjerådgivning. När 

män hamnade i allvarliga svårigheter eller använde våld i en relation skulle 

det finnas behandlingsprogram och kriscentra för män att vända sig till. Därtill 

adresserades frågor om att bekämpa pornografi och prostitution, en del av den 

skadliga manskulturen. Slutligen diskuterades behovet av att särskilt studera 

och bemöta mäns ohälsa, där skadeverkningarna från mansrollens alla risker 

yttrade sig.  

Problemrepresentationen om män i kris rymde således flera olika delar, och 

innehöll även flera olika grundantaganden vilket visar på hur arbetsgruppen 

etablerade en tolkningsrepertoar. Psykologiska förklaringsmodeller domine-

rade, men kunde i vissa fall samsas med radikalfeministiska analyser. Genom-

gående konstruerades dock en förståelse av männens utsatthet och behov av 

stöd. 

Kamratstödjare och familjerådgivning 

En förebyggande åtgärd som lyftes var initiativ om facklig ”kamratstödjande 

verksamhet” som hade utvecklats inom LO och TCO, något som syftade till 

att få arbetskamrater att bry sig om varandra och ge möjligheter att diskutera 

problem och svårigheter män kunde uppleva i livet. Vidare kunde filmer och 

böcker och teaterpjäser användas för att stimulera samtal bland män om mans-

rollen. Separationer och skilsmässor hade adresserats inom arbetsgruppens 

förslag vad gällde pappafrågor – då specifikt i förhållande till frågan om delad 

vårdnad om barnen. Men gruppen poängterade att det även behövdes utökad 

 
337 Arbetsgruppen om mansrollen (1984c) s. 5, (1985a) s. 103f. 
338 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 181. Dessa perspektiv var framträdande även inom 

1960- och 1970-talets könsrollsforskning och identifierats som symptom på mansrollens de-

struktivitet, se Klinth (2002) s. 77.  
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familjerådgivning och samarbetssamtal i samband med en separation. Detta 

särskilt för männens skull, då männen ofta saknade någon att vända sig till för 

att få stöd och hjälp.339 

Mäns känsloliv och relationer hade varit en bärande fråga i 1970-talets de-

batt om mansbefrielse. Att våga gråta hade varit mansbefrielsens känneteck-

nande uppmaning och hade setts som en nyckel till att låsa upp de problem 

som mansrollen förknippades med. I mansgrupper och på lägervistelser var 

det avgörande att män lärde sig vara intima med andra män, kramas, visa upp-

skattning och dela förtroenden. I mansrollslitteraturen från 1970-talet betona-

des också att faran i mansrollen handlade om vad machoidealen gjorde med 

känslolivet. Den tuffa mansfasaden byggdes upp genom en fördärvande tyst-

nad, en brist på känslighet både utåt och inåt.340  

Frågan om mäns relationer, både till andra män och till kvinnor diskutera-

des utförligt av arbetsgruppen. Hade män överhuvudtaget vänner i någon 

egentlig mening? Vid arbetsgruppens seminariediskussioner vittnade män om 

hur svårt det var att tala om känslor med andra män och att män sällan hade 

några djupare vänskapsband. Mäns umgänge med andra män beskrevs som 

del av ”manskulturen” inriktad på självhävdelse, konkurrens och behovet att 

visa tuffhet. Initiativen med fackliga kamratstödjare och manliga förebilder 

som vågade tala om känslor beskrevs som goda förslag på åtgärder. Diskuss-

ionen var relativt samstämmig och knappast några invändningar gjordes mot 

bilden av att män saknade vänner.341 Att tolka sammanhållningen i idrottsför-

eningar eller killgäng i termer av uppbackning eller som en källa till glädje 

hade inte varit fokus hos Lars Jalmert och det skedde inte heller hos arbets-

gruppen. Det fanns dock enstaka avvikande röster, en sådan kom från mans-

rörelseaktivisten Eric Centerwall. Centerwall, som hade en bakgrund som ak-

tiv i 1970-talets mansrörelse, hade deltagit på arbetsgruppens seminarium om 

mäns känsloliv och då frågat om det över huvud taget var statens roll att ”di-

agnosticera männen”. Han förklarade att han själv hade arbetat med mansfrå-

gor i många år, ofta pratat om hur män behöver lära sig att uttrycka känslor, 

men att han nu blev ”något skrämd” när man satt ”nästan uppe på regerings-

nivå och har mer eller mindre framställt den svenske mannen som ganska 

sjuk.”342 Centerwall gav uttryck för uppfattningar som återfanns hos de mans-

rörelseaktivister som under 1980-talet hade börjat ifrågasätta om män behövde 

göra avkall på alla traditionellt manliga uttryck. Manlighet var inte bara en 

roll, menade Centerwall. Vissa manliga drag, som avståndstagandet till kvin-

nor, var ofrånkomliga bland män. Dit räknades i viss mån männens tystnad i 

fråga om känslolivet. ”Tystnaden som del i mansrollen är, tror jag, både vä-

sentlig och farlig”, förklarade Centerwall.343  

 
339 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 181f.  
340 Hill (2007). 
341Arbetsgruppen om mansrollen (1984c).  
342 Arbetsgruppen om mansrollen (1984c) s. 63. 
343 Arbetsgruppen om mansrollen (1984c) s. 69f. 
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Resonemanget ovan återfanns i arbetsgruppens seminarierapport men inte 

i det slutgiltiga idéprogrammet. En möjlig tolkning av Centerwalls påpekande 

är att han efterfrågade alternativa tolkningar av mäns sätt att hantera känslor 

och relationer, tolkningar som gick ut på att män helt enkelt inte kunde leva 

upp till samma förmåga till kommunikation som kvinnor ansågs besitta. Detta 

essentialistiska perspektiv stred mot grundsynen hos arbetsgruppen som istäl-

let poängterade både möjligheten och nödvändigheten i att män utvecklade sin 

förmåga att kommunicera kring relationer, inte minst i relation till kvinnor. 

Krisjourer och behandling för våldsamma män 

Tidpunkten då män hamnade i kris kopplades framför allt samman med have-

rerade relationer. Det kunde gälla en vårdnadstvist, en separation eller fall då 

män misshandlat sin partner. I dessa sammanhang kunde män komma i kon-

takt med myndigheter som socialtjänsten eller i värsta fall kriminalvården. Det 

sågs rent av som ett av de ”gyllene tillfällen” då män kunde påverkas och 

stöttas att förändra sin mansroll. Arbetsgruppen hänvisade till krisjourer som 

existerade i andra nordiska länder och som det hade tagits initiativ till att starta 

även i Sverige. Närmare bestämt i Göteborg. Detta behövde stödjas. Här ef-

terfrågades institutionaliseringen av olika stöd- och behandlingscentra för 

män som hade börjat växa fram under 1980-talet, som en parallell till den 

kvinnojourrörelse som utvecklades under denna tid.344 

Kvinnomisshandel beskrevs som den kanske allvarligaste aspekten av 

mäns oförmåga att uttrycka och hantera känslor. Arbetsgruppen hämtade lad-

dade formuleringar för att understryka kopplingen mellan mäns kommunika-

tiva brister och våldet, bland annat från boken Kampen mot kvinnomisshandel 

(1984) skriven av Elsa Bolin, sekreterare vid kvinnojouren i Järfälla. Från 

denna bok citerades hur ”knytnäven egentligen är frusna tårar” och att ”slå är 

ett sätt att kommunicera, ett sätt att uttrycka sig när orden tryter”.345  

Att arbetsgruppen beskrev våld mot kvinnor som en effekt av mäns svårig-

heter att hantera känslor och relationer kan inte ses som någon entydig effekt 

av den maskulinitetspolitiska inramningen, att detta var just männens perspek-

tiv på frågan. Snarare låg arbetsgruppens analys i linje med de vetenskapliga 

förklaringsmodeller om mäns våld som var dominerade under 1980-talet. Et-

nologen Gabriella Nilsson som har forskat om förklaringsmodeller till mäns 

våld framhåller att förståelsen av kvinnomisshandel under 1980-talet grunda-

des i psykologiska perspektiv på mäns krisbeteende. Det handlade om sam-

manlänkade aspekter av mäns könsrollsprägling, däribland frågor om bris-

tande kommunikationsförmåga och ”ordfattigdom”. Män ansågs slå på grund 

av att mansrollen hade hämmat deras förmåga att kommunicera och uttrycka 

känslor eller för att deras självkänsla hade skadats under uppväxten, kanske 

 
344 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 170, 180f, se vidare Nilsson (2009). 
345 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a), Bolin (1984). 
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genom en komplex modersrelation. Nilsson nämner att den ”psykologiska för-

klaringsmodell”, som betonade männens våld som en effekt av mansrollens 

kommunikativa brister bland annat utvecklades av psykologen Barbro Leneér 

Axelsson och att den hade det vetenskapliga tolkningsföreträdet under 1980-

talet.346 Det var just Leneér Axelsson som hade deltagit i arbetsgruppens se-

minarieverksamhet och som ansökt om att starta ett kriscentrum för män i Gö-

teborg. Under 1980-talet växer dock alternativa förklaringsmodeller till våldet 

fram, där maktrelationen mellan mannen och kvinnan sågs som grundorsak 

till våldet. Detta skedde både inom den kvinnojoursrörelse som etablerades 

under 1980-talet och även med tiden inom forskning. Den kvinnliga jourrö-

relsens syn på män och våld skulle därmed delvis hamna i konflikt med den 

terapeutiska inriktning som präglade de kriscentrum som hade utvecklades för 

män.347 

Detta fokus på mäns kommunikativa problem ledde till att arbetsgruppen 

avfärdade annat än stödåtgärder och terapeutiska åtgärder som sätt att lösa 

mäns våldsproblematik och uttryckligen förordade att kvinnomisshandel inte 

skulle bestraffas med fängelse. Det skulle vara mer effektivt med behandlings-

program för män som hade testats i USA med gott resultat, förklarades det. 

Detta att föreslå ett avskaffande av fängelsestraff för kvinnomisshandel var 

dock något som flera av de remissinstanser som bedömde idéprogrammet re-

agerade negativt på.348  

Arbetsgruppens syn på våldsfrågorna utvecklades över tid. Här följde grup-

pen med i en diskursiv förändring i synen på orsaker till våldsutövning. I 

material från början av 1990-talet betonades att mäns våld dels kunde ses som 

uttryck för brister i mansrollen, dels som uttryck för makt. Seminariet Män 

och våld arrangerades av gruppen 1991, då ombildad till Idégruppen för mans-

rollsfrågor, och från detta publicerades en rapport.349 Rapporten redigerades 

av forskningssamordnaren Nina Lindgren och departementssekreteraren Eric 

Sundberg, verksam vid Manscentrum i Stockholm – en organisation som be-

drev professionellt terapeutiskt arbete för att behandla våldsamma män.350 

Verksamheten på Manscentrum överensstämde även med den behandlings-

verksamhet som hade utvecklats i Norge av organisationen Alternativ till våld. 

Representanter från den norska organisationen hade bjudits in till seminariet 

för att presentera sitt arbete. På seminariet Män och våld diskuterades frågor 

 
346 Nilsson (2009). Nilsson lyfter också fram hur det fanns andra parallella förklaringsmodeller 

under 1980-talet som betonade exempelvis hur våldet kunde ses som del i en samhällelig rot-

löshet, särskilt livet i de ”isolerade” förorterna ansågs som en grogrund för våld, en annan orsak 

var förråande videovåld, s. 179.  
347 se Wendt (2002).  
348 Remissvar idéprogrammet Mannen i förändring, RA, Arbetsmarknadsdepartementet, Rege-

ringsakter E1A, vol. 1017. 
349 Idégruppen för mansrollsfrågor (1991). 
350 Manscentrum i Stockholm var en av de verksamheter för behandling av våldsutövande män 

som utvecklats i linje med den verksamhet som bl.a. Barbro Lenéer Axelsson medverkat till att 

initiera i Göteborg under 1980-talet. 
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om mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot barn, unga mäns våld, mäns våld 

mot varandra och mäns våld mot sig själva.351 Det fanns alltjämt en betoning 

på behovet av ett ”terapeutiskt förhållningssätt” i arbetet med mäns våld, men 

benämningen ”mäns våld mot…” vittnade om en diskursiv förändring som 

ägde rum kring starten av 1990-talet. Från att tala om ”kvinnomisshandel” 

ändrades formuleringarna till att tala om mäns våld mot kvinnor, vilket satte 

fokus på männens agens och ansvar för våldet.352 Sundberg författade också i 

samverkan med Idégruppen en omfattande bok, Mannens våld – eller män-

nens, som publicerades 1993, där perspektivet att män slog för att utöva makt 

lyftes fram som en avgörande utgångspunkt. Han menade att denna insikt be-

hövde utgöra grunden i allt arbete med våldsamma män.353 

Sammantaget lyfte således mäns utövande av våld som ett maskulinitets-

politiskt åtgärdsområde redan från starten i arbetsgruppens seminariediskuss-

ioner och dess idéprogram och analysen utvecklades med tiden. Inledningsvis 

diskuterades våld utifrån de psykologiska förklaringsmodeller som hade ve-

tenskaplig hegemoni under 1980-talet och senare under 1990-talets inledning 

med ett tydligare fokus på maktfrågor. 

Pornografi och prostitution 

Om arbetsgruppen inledningsvis hade en terapeutisk förståelse av frågor om 

mäns våld och aggressivitet, var gruppens inställning till fenomen som porno-

grafi och prostitution redan i idéprogrammet från 1985 närmast radikalfemin-

istisk.  

Arbetsgruppen jämförde de olika rollerna som gavs i herr- respektive dam-

tidningar, där potenta manliga jägare ställdes mot passiva sentimentala roman-

tiska kvinnodrömmar. Stort utrymme gavs åt diskussioner om hur manlig sex-

ualitet skapades i relation till den kommersiella pornografin och att detta ledde 

till en objektifierande och övergreppsinriktad sexualitet. ”Pornografi, prosti-

tution, våldtäkt – samma andas barn” förklarade gruppen och beskrev hur 

”pornografin är ideologin” medan ”prostitution och våldtäkt är praktiken”.354 

Pornografin var ett särskilt gissel för könsrollerna och inverkade inte bara på 

kvinnorna utan även på männen.355 

Den människosyn som pornografin uttrycker ger i sin förlängning ett i ordets 

verkliga mening omänskligt samhälle. Ty vad pornografin vill – och uppnår – 

 
351 Idégruppen för mansrollsfrågor (1991) s. 1. På konferensen deltog ett femtiotal personer. 

Flera var representanter från kriscentra för män, manscentrum och olika mansjourer. Bland 

slutsatserna var att mäns våld både kunde ses som en individuell problematik och som en fråga 

om makt men att behandling och ett ”terapeutiskt förhållningssätt” fortsatt borde bli en viktig 

del i arbetet för att motverka mäns våld. 
352 Nilsson (2009). 
353 Sundberg (1993). 
354 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 114f. 
355 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 115. 
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är felaktiga förväntningar och falska föreställningar människor emellan. Porno-

grafin ljuger och förvränger, den förtrycker och förråar. Därför är den farlig, 

speciellt för ungdomar och andra som är osäkra på vad kärlek och sexualitet 

är.356  

 

De radikalfeministiska influenser som uttrycks i arbetsgruppens sätt att poli-

tisera pornografi och prostitution, är exempel på den tolkningsrepertoar som 

rymdes inom gruppens problemrepresentation om män i kris. Könsrollsteorins 

grund i psykologisk teoribildning om socialisering, den terapeutiska synen på 

att mäns våld var ”frusna tårar” kunde samsas med tydligt feministiska skriv-

ningar om hur pornografi var teorin – våldtäkt praktiken.  Denna bredd var i 

sin tur kopplad till vilka aktörer som deltog i gruppens arbete. Männens roll i 

prostitution uppmärksammades utifrån den stora prostitutionsutredning, Pro-

stitutionen i Sverige SOU1980:9, som bland andra Rita Liljeström hade med-

verkat i. Där hade även Sven Axel Månsson från Göteborgs universitet delta-

git, och Månsson kom senare under 1980-talet att ingå som ledamot i Idégrup-

pen om mansrollen och etablerade sig som specialist inom forskning om ska-

deverkningar kopplat till prostitution.357  

Arbetsgruppen ställde sig positiv till förslag som ökad opinionsbildning 

mot sexindustrin och för att lagstifta mot massproducerad pornografi. 

Våldspornografi borde förbjudas och även spridning av annan pornografi som 

kränkte människovärdet ansågs kunna behöva förhindras via lagstiftning. Vad 

gällde prostitution förklarade gruppen att detta behövde angripas på ett brett 

plan genom bland annat en förändring av mansrollen, samt genom fältprojekt 

som hade genomförts i Malmö, där prostitutionen uppgavs ha minskat till följd 

av olika insatser. Mot slutet av sin verksamma tid 1991 krävde Idégruppen i 

en särskild skrivelse att regeringen skulle ”Kriminalisera könsköpet!”. Prosti-

tutionsfrågan var negativ för hela samhällets jämställdhetsutveckling och be-

hövde lösas, förklarade gruppen. Prostitutionen var ”en ensidig form av man-

lig sexualitet” och ”det ojämlika patriarkaliska sexualsystemets återvänds-

gränd”, samt bidrog till att upprätthålla en föråldrad kvinnosyn.358 

Mäns ohälsa  

En del av problemrepresentationen om män i kris handlade om hur männens 

bristande socialitet och förmåga att hantera känslor, kommunikation eller 

stress kopplades till hälsorisker. ”Mansrollens risker” visade sig tydligast i en 

hög dödlighet bland män i hjärt- och kärlsjukdomar.359  

 
356 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 115. 
357 Kommittéberättelse A 1987:A (Idégrupp om mansrollsfrågor i jämställdhetsrådet), Riksda-

gens arkiv.  
358 ”Kriminalisera könsköpet!” Dnr C91/1867/Jä, (1991-11-25) [skrivelse till Jämställdhetsmi-

nister Margot Wallström], RA, Civildep. Departementsakter till departementsprotokoll och ad 

acta E2:297.  
359 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 118. 
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Här kom inte arbetsgruppen med några specifika förslag, däremot användes 

kopplingen som lyftes mellan mansrollen och dess negativa hälsoeffekter som 

understöd till argumenten om varför män tjänade på jämställdhet. Under grup-

pens verksamhet identifierades också mäns hälsa som ett angeläget folkhälso-

område. Här uppstod dock problem i att upprätthålla problemrepresentationen 

då data om mäns hälsa på olika sätt talade mot gruppens grundantaganden om 

mansrollens generella skadlighet. Frågan om mäns ohälsa var ett exempel på 

hur gruppens mansperspektiv riskerade att accentuera eller överdriva bilden 

av män som känslomässigt kringskurna. 

I Idéprogrammet nämndes frågan om mansrollens hälsoaspekter relativt 

kortfattat. Det påpekades att män inte var sjuka lika länge som kvinnor, att de 

inte heller använde lika mycket mediciner, men att alkoholkonsumtionen var 

desto större och att dubbelt så många män som kvinnor begick självmord. Att 

mäns ohälsa inte stack ut i sjukvårdsstatistiken kunde på det sättet tolkas som 

att män inte sökte hjälp i lika stor utsträckning som kvinnor utan självmedici-

nerade med hjälp av alkohol.360 

Hälsofrågorna följdes upp under gruppens senare verksamhet. Seminariet 

”Hur mår man? – om mäns hälsa och ohälsa” arrangerades i oktober 1991.361 

En anledning till seminariet var att läkaren Hans Hallberg hade disputerat 

1991 på en avhandling om frånskilda mäns hälsa.362 Hallberg visade att dia-

gnosen skrumplever var tolv gånger vanligare inom denna grupp jämfört med 

gifta män, men detta gällde 1970-talet. Dödligheten hos frånskilda män hade 

sjunkit markant under 1980-talet, från tre gånger så stor i förhållande till kvin-

nor till att vara två gånger så stor. En anledning till detta, spekulerade man i, 

kunde vara att gemensam vårdnad hade blivit vanligare under 1980-talet.363 

Hallbergs forskning bekräftade således det arbetsgruppen hade beskrivit, som 

ett samband mellan separationer och mäns ohälsa, och syftet med seminariet 

var att väcka de svenska männens uppmärksamhet. Stig Åhs förklarade inled-

ningsvis att män behövde ”hårddata” kring frågor om ohälsa och dödlighet för 

att inse att mansrollen behövde förändras.364  

Men de hårddata som levererades på seminariet, som samlade en rad läkare 

med expertis på mäns hälsa, gavs möjlighet till olika tolkningar. Frånskilda 

män hade verkligen länge haft en markant högre dödlighet. Samtidigt gav de 

medverkande läkarna bilden av att manligt riskbeteende främst var kopplat till 

social klass och erfarenheter av missbruk. Män som inte ingick i socialt utsatta 

grupper kunde snarare sägas ha relativt god hälsa, särskilt i relation till grup-

pen kvinnor.  

 
360 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 120. 
361 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992b). 
362 Hallberg (1991). 
363 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992b) s. 41. 
364 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992b) s. 11. 
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Utifrån ett generellt könsperspektiv på hälsofrågor var det kvinnor som 

mådde dåligt. Det fanns en tydlig ökning av sjukfrånvaro hos kvinnor inom 

tempoarbeten och fysiskt tunga jobb.365 Dessutom visade en studie att det 

manliga känslolivet inte framstod som lika mörkt som arbetsgruppen hade 

hävdat under 1980-talet. Professor Töres Theorell vid Statens institut för psy-

kosocial miljömedicin beskrev studier som hade genomförts av mäns och 

kvinnors känslomässiga upplevelser och drog slutsatsen att ”män har lika 

mycket känslor som kvinnor men att kvinnor i vissa yrken rapporterar mera 

ledsenhet och ilska under vardagen än män”.366 Glädje var lika vanligt hos 

män som kvinnor, men kvinnorna var mer ledsna och mer frustrerade i sitt 

arbetsliv än män. Theorell poängterade bestämt att ”det generella påståendet 

att vi killar inte har känslor inte alls stämmer”. Samtidigt reserverade han sig 

och underströk att faktumet att män sällan rapporterade exempelvis känslor av 

ledsenhet kunde ha att göra med vad han kallade ”John Wayne-syndromet”.367 

Rapporten om mäns hälsa bekräftade delar av arbetsgruppens utgångspunk-

ter om mansrollens koppling till ohälsa. Men rapporten kunde också bekräfta 

en annan bild, nämligen att kvinnors upplevelse av sjuklighet var större än 

mäns och att många män faktiskt mådde bra. Det var i socialgrupp tre som 

ohälsan var utbredd. 368 Trots att slutsatserna i flera fall pekade på behovet av 

en komplex förståelse av mäns hälsa inordnades resultaten i en generell bild 

av manlig ohälsa. I förordet till rapporten beskrev Stig Åhs:  

vi som mansgrupp […] vet att mäns reaktioner på livets påfrestningar, mäns 

hälsotillstånd, mäns benägenhet att drabbas av olyckor och sjukdomstillstånd 

osv. har en direkt koppling till det liv vi som män accepterar eller tvingas att 

leva och till vårt sätt att fungera som män i relation till kvinnor, barn, arbetsliv, 

fritidsliv och i relation till livets utmaningar.369 

 

Åhs lade dock till att mansrollsperspektivet behövde sammanfogas med andra 

perspektiv. Könsrollsperspektivet i kombination med ”klassperspektivet/soci-

algruppsperspektivet” var den viktigaste utgångspunkten för analyser av folk-

hälsofrågor.370  

Exemplet med frågan om mäns ohälsa visar därmed på ett glapp i problem-

representationen om den skadliga mansrollen. Det krävdes en accentuering av 

mansrollsproblematiken för att upprätthålla en generell bild av mansrollens 

risker. I en närmare jämförelse med kvinnors utsatthet och livsvillkor kunde 

analysen av männens utsatthet ifrågasättas. Kopplingarna mellan mansrollens 

risker fanns, men främst kopplat till andra riskfaktorer som social utsatthet, 

 
365 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992 b) s. 8. 
366 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992 b) s. 15f. 
367 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992 b) s. 15, s.70f. 
368 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992 b) s. 8,12. 
369 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992 b) s. 1. 
370 Idégruppen för mansrollsfrågor (1992 b) s. 2f. 



118 

och missbruk. Män generellt kunde rent av sägas må ganska bra i den roll de 

hade i samhället. Anledningen till denna accentuering kan delvis förstås i re-

lation till könsrollsforskningens fokus på negativa effekter av en traditionell 

mansroll men även i den strategiska inriktningen hos arbetsgruppen. Dess 

uppdrag var att visa män vad de tjänade på jämställdhet, här styrdes analysen 

mot mansrollens biverkningar, inte dess fördelar.  

Synen på skillnader bland män  

Som en sista del i analysen av maskulinitetspolitiska problemrepresentationer 

riktas nu ljuset mot hur arbetsgruppen förhöll sig till frågor om skillnader och 

maktrelationer mellan olika grupper av män. Denna aspekt rör det tredje av 

delarna i Michael Messners systematisering av en maskulinitetspolitisk ter-

räng (de första två rör frågor om mäns institutionella privilegier respektive 

priset män själva kan betala för att leva i enlighet med maskulinitetsnormer).371 

Det handlar dels om vilka effekter arbetsgruppens problemrepresentationer 

hade i termer av representationer av olika identifierade grupper, dels hur grup-

per av män med olika bakgrund och tillhörighet kan sägas inkluderas eller 

exkluderas i relation till maskulinitetspolitiken. Fokus kommer ligga på hur 

arbetsgruppen diskuterade mansrollsfrågor kopplat till klass, etnicitet och sex-

ualitet. 

Klassperspektiv 

Som nämnts inledningsvis i genomgången av arbetsgruppens huvudsakliga 

perspektiv problematiserades mansrollsfrågorna ur ett klassperspektiv, åt-

minstone på en övergripande nivå. Arbetsgruppen hade poängterat att det var 

svårt att ge någon enhetlig bild av män eftersom det fanns stora skillnader 

mellan män bland annat beroende på samhällsklass. Detta exemplifierades 

med de olika förutsättningar som gavs arbetarmän som hade kroppsarbeten 

och lågt inflytande medan tjänstemän hade mer stimulerande arbeten med 

högre status och lön, vilket påverkade männens livssituation. Män var ”inord-

nade i ett hierarkiskt mönster” och mansrollens inriktning på konkurrens och 

prestation kunde för mer privilegierade män leda till självförverkligande me-

dan det för mindre priviligierade män enbart handlade om pliktuppfyllelse.372 

Samtidigt följdes detta perspektiv upp på något systematiskt vis i gruppens 

rapporter. Klassperspektivet var svårhanterligt att gjuta samman med köns-

rollsanalysen och beskrivningen av mansrollens problem. Som i frågan om 

mäns ohälsa, blev den generella bilden av en destruktiv mansroll accentuerad 

i gruppens problemrepresentationer. 

 
371 Messner (1997). 
372 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 14, 24f. 
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Frågan om invandrade mäns mansroll 

Förutom klass diskuterades även invandrarmän. Gruppen hade fått ett utpekat 

uppdrag att i sitt arbete med att belysa och undersöka mansrollen i Sverige 

även inkludera en diskussion om ”invandrarmäns situation och mansroll”. 

Frågorna diskuterades inte på något särskilt seminarium och följdes inte upp 

bland gruppens huvudsakliga åtgärdsförslag, men i idéprogrammet ägnades 

ett avskilt kapitel åt frågan om ”män från andra kulturer”.373  

Arbetsgruppen var noga med att den inte ville göra någon förenklad upp-

delning mellan svenskar och invandrare. Som svar på den uppmaning arbets-

gruppen hade fått om att diskutera invandrarmän förklarades att den ”inte sär-

behandlat invandrarmännen utan tagit fasta på att de lever i vårt svenska sam-

hälle precis som andra män – de arbetar, de får barn, de råkar i kris, de blir 

äldre osv.” Arbetsgruppen betonade även att invandrarmän inte var någon en-

hetlig grupp och att det fanns stora språk- och kulturskillnader mellan män 

från olika länder och mellan enskilda män från samma kulturområde eller 

land.  Samtidigt påpekades att ”mötet med det svenska samhället kan föror-

saka andra reaktioner hos invandrarmännen än hos svenska män”.374   

Ur problemrepresentationsperspektiv hade arbetsgruppen ett dubbelt för-

hållningssätt i sitt sätt att tala om invandrarmän. Å ena sidan ville man försäkra 

sig om att inte göra några enkla generaliseringar. Arbetsgruppen var noga med 

att understryka hur frigjorda kvinnor ”skrämmer inte bara invandrarmän, utan 

även svenska män”. Mekanismerna bakom invandrarmäns mansrollsproble-

matik beskrevs i huvudsak inte som artskilda jämfört med övriga mäns, det 

var snarare gradskillnader. Å andra sidan betonades hur invandrarmäns kultur 

kunde hamna i konflikt med det svenska samhällets jämställdhetsnormer på 

ett sätt som skilde sig från andra män.375 

Arbetsgruppen hämtade synen på kulturkonflikter från sociologen Sven 

Axel Månssons bok Kärlek och kulturkonflikt: invandrarmäns möte med 

svensk sex- och samlevnadskultur (1984) en studie publicerad på uppdrag av 

från Socialstyrelsen. Arbetsgruppen lyfte fram att det fanns stora kunskaps-

brister kring frågor om hur mansrollen såg ut i andra kulturer än den svenska 

och pekade på att Sven Axel Månssons studie var en grund för ökad förståelse. 

Månssons forskning grundade sig på intervjuer med en rad män som hade in-

vandrat till Sverige och syftet var att lyfta fram dessa mäns upplevelse av mö-

tet med svensk sexual- och samlevnadskultur och deras erfarenheter att leva 

som män och invandrare i Sverige. Månsson utgick i sin forskning från ett 

uttalat kulturkonfliktsperspektiv där invandrarmäns erfarenheter renodlades 

enligt en form av idealtyp. Månsson förklarade att han var medveten om att 

det fanns problem förknippade med att renodla tydliga mönster snarare än att 

 
373 Uppdraget gavs enligt Arbetsgruppen vid ett möte med Jämställdhetsrådet 1984, Arbets-

gruppen om mansrollen (1985a) s. 31.  
374 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 37f. 
375 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 37f. 
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fokusera på variationer hos grupper och individer. Samtidigt argumenterade 

han för behovet att aktivt skriva fram en typ av konfliktsituation som drabbade 

invandrarmän i deras könsrollssocialisation när de mötte det svenska sam-

hället, för att på det sättet ge röst åt olika invandrarmän som själva påpekade 

olika problem de upplevde i brytningen med nya ideal för samlevnad och sex-

ualitet och underlag för möjliga stödåtgärder.376   

Med hänvisning till framför allt Månsson betonade arbetsgruppen att in-

vandrarmän kunde ses som en särskilt utsatt grupp män. Arbetsgruppen 

nämnde hur flytten till ett nytt land utgjorde en stor ansträngning ofta relaterad 

till ekonomiska problem, långa arbetstider eller arbetslöshet, hälsoproblem 

och normkonflikter för män. Dessa kunde handla om en möjligt ifrågasatt 

ställning som traditionellt familjeöverhuvud. Invandrarmäns traditionella 

mansroll ifrågasattes ofta på en rad plan, menade man, och den riskerade att 

kollapsa under trycket från omvärldens krav. Normkonflikterna beskrevs 

framför allt i relation till svensk kvinnosyn. Invandrarmän förklarades kunna 

uppleva sig hotade av jämställdhetsidealen i Sverige medan invandrarkvinnor 

kunde uppleva en större rörelsefrihet, något som kunde leda till konflikter 

inom familjen och exempelvis förklara den höga skilsmässofrekvensen bland 

invandrare. De åtgärder som föreslogs var informationssatsningar om jäm-

ställdhets- och könsrollsfrågor som riktade sig specifikt till olika invandrar-

grupper och som skedde i samråd med olika invandrarorganisationer så att en 

”kulturellt anpassad jämställdhetsdebatt” inom respektive invandrargrupp 

kunde fördjupas. Det betonades att invandrarorganisationer självständigt 

skulle driva jämställdhetsarbetet.377  

1980-talet, då arbetsgruppen var verksam, kan beskrivas som en brytnings-

tid då en syn på motsättningar mellan svenskar och invandrare växte fram i 

media och politisk debatt.378 Om diskussionen om invandring på 1970-talet 

ofta präglades av diskussioner om att värna invandrares rättigheter och jäm-

lika behandling blev 1980-talet, särskilt den senare delen av decenniet, en tid 

då främlingsfientlighet och motstånd mot invandring fick stor uppmärksam-

het. I media speglades motsättningar mellan ”svenskar och invandrare” på ett 

nytt sätt. Åren kring decennieskiftet 1990 kom dessa motsättningar att sym-

boliseras genom exempel som Sjöbo kommuns nej till flyktingar, Ny demo-

kratis främlingsfientliga retorik och valframgångar och Lasermannens härj-

ningar. Den valfrihetslinje som hade varit grundläggande för invandringspo-

litiken, att invandrare hade rätt att bevara sin kulturella identitet, blev också 

ifrågasatt på flera håll.379 Mot bakgrund av denna utveckling lyfte den ombil-

dade Idégruppen om mansrollsfrågor under början av 1990-talet fram att det 

 
376 Månsson (1984), Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 37. 
377 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 37. 
378 Hultén (2006). 
379 Hultén (2006) s.105f. 
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fanns ett ökat behov av att lyfta fram invandrarmäns situation på ett genomar-

betat och fördjupat sätt. 1991 initierades projektet ”Invandring, mansroll och 

föräldraskap”. En av aktörerna bakom denna satsning var Sven Axel Månsson. 

För att driva projektet engagerades Mauricio Rojas, som var en av de män som 

hade ingått i Månssons intervjustudie, och som vid början av 1990-talet var 

verksam som lektor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Mauricio Ro-

jas som ledde projektet hann inte färdigställa sitt arbete inom Idégruppens ram 

innan gruppen upplöstes 1992. Det påbörjade projektet resulterade istället i 

boken I ensamhetens labyrint som Rojas publicerade 1993. Denna publikation 

presenterades som en generell studie om integration, invandrare och svensk 

identitet, inte som en mansrollsstudie.380 

”Andra samlevnadsformer” – homosexuella män  

Arbetsgruppen nämnde även, i mycket begränsad utsträckning, frågor om ho-

mosexuella män. I arbetsgruppens idéprogram ingick en kort passage under 

rubriken ”andra samlevnadsformer” i kapitlet om mäns och kvinnors samlev-

nad. Där nämndes homosexuella relationer. Det framgick att homosexuellas 

situation i samhället behandlats inom Utredningen om homosexuellas situat-

ion i samhället (SOU 1984:63), men att gruppen själva valt att inte gått in på 

dessa frågor.381 Det var viktigt att stärka homosexuellas roll i samhället förkla-

rades det kort och utredningens förslag om möjligheten till erkänt samboskap, 

skydd mot diskriminering samt behovet av förbättrad undervisning och in-

formation om homosexualitet listades. Det fanns dock ingen vidare diskussion 

om detta. Frågan om homosexualitet avgränsades på det sättet som en mino-

ritets- och diskrimineringsfråga som låg utanför mansrollsfrågan och den stat-

liga maskulinitetspolitiken reserverades för heterosexuella män.382 Frågor om 

homosexualitet var brännbara vid 1980-talets mitt då aids stigmatiserade ho-

mosexuella män och ett större utrymme för frågorna skulle ha kunnat ha mo-

tiverats som ett sätt att motverka sådan stigmatisering och visat solidaritet och 

de många beröringspunkterna mellan frågor om könsroller och frågor om ho-

mosexualitet. Avgörande för arbetsgruppens tystnad var möjligen att homo-

sexuell frigörelse eller acceptans helt enkelt utdefinierades från maskulinitets-

frågorna. För att applicera ett queerteoretiskt begrepp går det tala om hur frå-

gor om homosexuella män inte rymdes inom den heterosexuella matris som 

 
380 Rojas (1993). Rojas tog i förordet till sin bok upp att han inledde sitt arbete inom ramen för 

Idégruppen om mansrollsfrågor och att det i publikationen fanns många åsikter som han var 

medveten om inte delades av de övriga medlemmarna i gruppen. I sin studie om integration 

kritiserade Rojas den tidigare svenska invandrarpolitiken och kallar den för ”strutspolitik”. In-

riktningen på kulturell valfrihet istället för på assimilation utmålas som en naiv önskedröm. Om 

Arbetsgruppens analys av invandrarmäns mansroll utmärkts av reservationer i förhållande till 

att generaliseringar så betonade Rojas i större utsträckning vikten av att diskutera skillnader 

mellan svenskar och invandrare. Här fanns en klar skiljelinje mellan den tidiga Arbetsgruppens 

sätt att problematisera frågor om invandrarmän och Rojas. 
381Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 95, SOU 1984:63. 
382 Arbetsgruppen om mansrollen (1985a) s. 95. 
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präglade jämställdhetspolitiken.383 Men homosexualitet var samtidigt en fråga 

med tydlig koppling till mansrollsdiskursen. Den påvisade kopplingen mellan 

konstruktionen av mansrollen och heterosexualitet hade lyfts fram. I arbets-

gruppens seminarierapporter nämndes att rädslan för homosexualitet var nå-

got många heterosexuella män såg som en del i hur mansnormerna bars upp, 

och inom mansbefrielsedebatten hade frågorna också diskuterats.384 Trots det 

fick frågor om mansrollen inte någon koppling till frågor om annat än hetero-

sexuella män. 

Frågor om skillnader mellan män i internationell forskning 

Att uppmärksamma skillnader och maktrelationer mellan olika grupper av 

män var något som slog igenom i maskulinitetspolitiska diskussioner och ana-

lyser på 1980-talet. Detta gäller åtminstone om man ser till engelskspråkiga 

länder, där maskulinitetsforskning formerades i spänningsfältet mellan olika 

politiska rörelser för gay- och civil rights, idéer om klasskamp och femin-

ism.385 I den framväxande maskulinitetsforskningen i USA, Storbritannien 

och Australien märks försök att bryta upp och balansera manlighetens skilda 

uttryck, erfarenheter och relationer. Att tala om hierarkier mellan män bero-

ende på sexualitet, etnicitet och klass blev till avgörande utgångspunkter för 

analysen av män och manlighet. Avgörande för den här utvecklingen var arti-

keln ”Towards a new sociology of masculinity”, av R. W. Connell med flera, 

publicerad i tidskriften Theory and Society 1985, vilket nämnts tidigare, det 

vill säga samma år som arbetsgruppen om mansrollen gav ut sitt idéprogram. 

Connell och dennes kollegor kritiserade tidigare mansrollsanalyser för att inte 

uppmärksamma frågor om mäns patriarkala privilegier och makt över kvin-

nor. Dessutom kritiserades radikalfeministiska analyser av manlighet för att 

vara förenklade och blinda inför vissa mäns makt över andra män. Fors-

kartrion framhöll hur en överordnad ”hegemonic masculinity” förtryckte 

kvinnor och feminiserade eller icke heterosexuella män, och även marginali-

serade män på grund av klass eller etnisk tillhörighet.386 

Även hos arbetsgruppen blev frågor om skillnader mellan män avhandlade, 

men på ett annorlunda sätt. I den statliga maskulinitetspolitiken betonades 

klasskillnader och i viss mån de möjliga kulturskillnader som kunde inverka 

på invandrarmäns situation i Sverige, däremot inte frågor om rasism. Homo-

sexuella män inkluderades inte i mansrollsanalyserna. Den normativitetskritik 

som Connell och dennes kollegor hade lanserat fann sin väg även till Sverige 

men det skulle ta tid innan den fick genomslag inom maskulinitetspolitiken. 

Margot Bengtsson och Jonas Frykman skrev 1987 en forskningsrapport om 

 
383 För en vidare diskussion om jämställdhetspolitiken och begreppet «heteronormativ matris» 

se Järvklo (2008). 
384 Arbetsgruppen om mansrollen (1984c), Hill (2007) s. 137f. 
385 Messner (1997). 
386 Carrigan, Connell & Lee (1985). 
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maskulinitetsforskning för JÄMFO – Delegationen för Jämställdhetsforsk-

ning. I denna forskningsrapport, Om maskulinitet: mannen som forsknings-

projekt, presenterades Carrigan, Connell och Lees teoribildning och behovet 

av att inkludera frågor om homosexualitet och homofobi i analysen av man-

lighet lyftes fram.387 Denna rapport, och de teoretiska perspektiven som Con-

nell och dennes medförfattare presenterat, fick dock inte någon specifik upp-

märksamhet hos arbetsgruppen om mansrollen, men skulle komma att prägla 

den svenska maskulinitetsforskning som växte fram under senare delen av 

1990-talet. 

Mansrollsfrågans plats i jämställdhetspolitiken 

Vilka avtryck gjorde då arbetsgruppen om mansrollen på politisk nivå och på 

vilka sätt fick de problemrepresentationer om mansrollsfrågorna fäste i den 

övergripande jämställdhetspolitiken? Följande avsnitt fokuserar på avhand-

lingens fjärde frågeställning – om maskulinitetspolitikens formella institution-

alisering – och vänder blicken mot hur mansrollsfrågorna omnämndes i den 

socialdemokratiska regeringens jämställdhetspolitiska propositioner och skri-

velser under 1980-talet och det första året på 1990-talet.  

Då jämställdhetsminister Anita Gradin inrättat arbetsgruppen om mans-

rollen hade hon talat om behovet av en ny mansroll som en av tidens mest 

aktuella jämställdhetsfrågor. Ett anslag som öppnade för en genomgripande 

plats för frågorna inom den framtida jämställdhetspolitiken. Genom inrättan-

det av gruppen och genom att gruppen var verksam under hela 1980-talet och 

in på 1990-talet går det också att se hur mansrollsfrågorna institutionaliserades 

som ett jämställdhetspolitiskt policyområde. En särskild form av statlig mas-

kulinitetspolitik – inriktad på kunskapshöjande insatser etablerades därmed.  

Dock visar en analys av den socialdemokratiska regeringens övergripande 

jämställdhetspolitik att området tematiskt inordnades under insatser som rörde 

jämställdhet i familjen. Mansrollsfrågan hanterades i stort som en fråga om att 

underlätta ett jämställt föräldraskap. Det bredare anslaget arbetsgruppen om 

mansrollen haft, om insatser i en rad olika delområden, beskrevs som angelä-

get men hanterades i marginalen. Maskulinitetspolitiken etablerades men fick 

inte något markant genomslag i relation till den etablerade strukturen för jäm-

ställdhetspolitiken. I avhandlingens avslutande diskussion kommer detta ana-

lyseras utifrån begreppet spårbundenhet. De nya mansrollsfrågorna institut-

ionaliserades, men detta innebar inte någon markant förändring av den över-

ordnade jämställdhetspolitiska utformningen. Under 1980- och 1990-talets in-

ledning hanterades mansrollsfrågorna främst som en avgränsad del av 

insatserna som rörde jämställt föräldraskap.   

 
387 Bengtsson & Frykman (1987).  
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Tillsättningen av arbetsgruppen hade nämnts i regeringens proposition 

1984/85:130 om kvinnornas villkor på arbetsmarknaden där Anita Gradin pre-

senterade hennes och statsminister Olof Palmes jämställdhetspolitiska priori-

teringar. De huvudsakliga frågorna i propositionen handlade om att stärka 

kvinnors ställning i utbildning och arbetsliv, inte minst genom utbyggnaden 

av förskolan. Frågor om mäns roll i jämställdhetsarbetet diskuterades i sam-

band med föräldraledighetsreformen. Ett delat ansvar för arbetet i hemmet och 

särskilt omvårdnaden av barnen var viktigt. Männen borde stimuleras att ut-

nyttja möjligheten till en längre sammanhållen föräldraledighet.388 Det poäng-

terades att regeringen ansåg att ledigheten borde delas lika mellan föräldrarna 

och att det därför behövdes informationssatsningar. I samband med detta in-

formerade Gradin att hon 1984 tillsatt en ”arbetsgrupp för att undersöka män-

nens villkor i samhället”. Syftet var att ”underlätta en förändring av den trad-

itionella mansrollen”. Det framgick att arbetsgruppen hade lämnat delrappor-

ter och skulle presentera ett idéprogram med förslag på åtgärder.389 Den ansats 

som Gradin hade gett uttryck för i det inledningstal hon hade hållit i samband 

med att arbetsgruppen tillsattes, om att behovet av en ny mansroll var en av 

de mest aktuella jämställdhetsfrågorna under 1980-talet och framåt och att det 

var dags att på ett genomgripande sätt uppmärksamma männens villkor, åter-

fanns inte i propositionen. Där identifierades istället frågan om männens roll i 

jämställdhetsarbetet direkt med frågan om att stötta kvinnors utträde i arbets-

livet genom att ta större ansvar för omsorgen om barnen.   

Mansrollsfrågor – mer än enbart pappafrågor   

Arbetsgruppens idéprogram och deras breda lista av åtgärdsförslag presente-

rades i regeringens proposition 1987/88:105, om jämställdhetspolitiken inför 

90-talet. Nu var Ingela Thalén ansvarigt statsråd under statsminister Ingvar 

Carlsson.  Propositionen innehöll en handlingsplan för jämställdhetspolitiken 

1988–1993 och i den del som handlade om ”Jämställdhet i familjen”, ingick 

en egen rubrik om ”Idéprogrammet Mannen i förändring”. Även om idépro-

grammet presenterades under ett familjepolitiskt område framfördes där i stort 

sett samtliga delar av gruppens förslag.390  På så sätt hanterades frågan om män 

och jämställdhet utifrån ett fokus på föräldrafrågorna, men arbetsgruppens 

breda anslag som rört ett flertal områden förklarades också vara viktiga att 

fortsätta hantera. Statsrådet Thalén fastslog sin bedömning att opinionsbild-

ningen för jämställdhet i samhället i ökad utsträckning borde rikta sig till män, 

och att fortsatt projektverksamhet skulle initieras. Det förklarades att Arbets-

gruppen om mansrollen sedan februari 1987 hade knutits till jämställdhetsrå-

det, som en idégrupp om mansrollsfrågor med uppgift att stimulera till debatt 

 
388 Proposition 1984/85:130, s. 18. 
389 Proposition 1984/85:130, s. 19.  
390 Proposition 1987/88:105, s. 58. 
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och främja opinionsbildningen i dessa frågor. Som skäl till bedömningen för-

klarades att utvecklingen till ett ”tvåförsörjarsamhälle” hade inneburit stora 

förändringar både för kvinnor och män. Jämställdhetsdebatten tog generellt 

fasta på att det var kvinnors villkor som behövde förbättras, en rimlig utgångs-

punkt förklarade Thalén, men la till att ”utvecklingen mot mer jämställda för-

hållanden (…) inneburit väsentliga förändringar och ibland även påfrestningar 

för männen.” Både kvinnor och män behövde förändra ”invanda traditioner, 

attityder och roller”.391 Gruppens förslag till åtgärder ägnade att stärka den en-

skilde mannens fadersroll, både vad gällde utveckling av föräldraförsäkringen 

och att mödra- och barnhälsovården skulle uppmärksamma papporna och de-

ras behov av föräldraförberedelse. Därtill presenterades att gruppen hade fö-

reslagit stöd till män som hamnat i personliga krissituationer, exempelvis vad 

gällde familjerådgivning med ökat inslag av manlig personal, krisjourer och 

behandlingsprogram i samband med fängelsestraff. Dessutom nämndes för-

slagen om attitydpåverkan på pojkar i skola och insatser inom enkönade mans-

miljöer som idrotten och värnplikten.  Det påpekades även att synpunkter på 

idéprogrammet hade inhämtats från myndigheter och organisationer och dessa 

överlag var positiva. Slutsatsen var att opinionsbildande arbete, något gruppen 

själv hade betonat, var ett viktigt inslag i ett fortsatt arbete för jämställdhet i 

samhället. Denna opinionsbildning skulle ”riktas till män både i deras egen-

skap av beslutsfattare i dagens samhälle och i deras egenskap av samhälls-

medborgare.” Dessutom lade statsrådet till, som en ytterligare fråga, att ar-

betsgruppen hade aktualiserat ”männens villkor i samband med skilsmässor 

och separationer”.392 Det poängterades att skilsmässor kunde vara påfrestande 

för samtliga inblandade, särskilt barnen, men att män, enligt arbetsgruppens 

rapport, ofta kände sig förfördelade i samband med skilsmässor. Statsrådet 

fastslog att det var befogat att se över vissa delar av de rutiner och arbetssätt 

som tillämpades från myndigheters sida vid skilsmässor, och att det var viktigt 

att det fanns manlig personal inom familjerådgivning och i arbetet med vård-

nadsutredningar, vilket kunde bidra till ”en mer allsidig belysning i utred-

ningen”.393 Som avslutning betonades även arbetsgruppens förslag om forsk-

ning om hur samhällsutvecklingen påverkade mäns roll i familj och samhälls-

liv och att Delegationen för jämställdhetsforskning (JÄMFO) hade haft i upp-

drag att utarbeta ett forskningsprogram på området. Delegationen hade under 

hösten 1987 redovisat forskningsprogrammet Om maskulinitet och statsrådet 

noterade med gillande att delegationen hade uppgett att den skulle fortsätta 

uppmärksamma området.394  

 
391 Proposition 1987/88:105, s. 58. 
392 Proposition 1987/88:105, s. 60 
393 Proposition 1987/88:105, s. 60. 
394 Proposition 1987/88:105, s. 60. 
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Att förskjuta maktbalansen 

Ingvar Carlssons regering hann lägga ytterligare en jämställdhetspolitisk pro-

position innan valförlusten hösten 1991, Proposition 1990/91:113 om en ny 

jämställdhetslag.395 Genom denna proposition skedde en diskursiv förskjut-

ning av den övergripande problemrepresentationen inom jämställdhetspoliti-

ken. Frågan om mäns makt och kvinnors underordning kom nu att fokuseras 

och utgöra utgångspunkt för politiken. Om politiken dessförinnan i större ut-

sträckning betonat jämställdhet som en fråga där kvinnor och män hade ge-

mensamma intressen, framstod politiken nu mer inriktad på att bryta en struk-

tur där män höll emot jämställdhetsutvecklingen. Fokus i propositionen, som 

överlämnades till riksdagen av Margot Wallström som hade tagit över jäm-

ställdhetsportföljen, låg på förslaget att ersätta den tidigare lagen om jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet med en ny utvidgad jämställd-

hetslag. Men det presenterades även en delvis ny mer konfliktorienterad jäm-

ställdhetsanalys.396 Bakgrunden till detta var de perspektiv på mäns överord-

ning och kvinnors underordning i ett genussystem, som hade lanserats av 

bland andra historikern Yvonne Hirdman i den statliga Maktutredningen, som 

lämnat sitt betänkande (SOU 1990:44) Demokrati och makt i Sverige.397 I ett 

inledande kapitel i propositionen talades det om ”den manliga normen” i sam-

hället och att den manliga överordningen som en social och ekonomisk princip 

fortfarande levde kvar på många områden, även om den hade blivit mer osyn-

lig i takt med kvinnornas framsteg. Det slogs fast att föreställningen om att 

jämställdheten var uppnådd i själva verket var ett av de största hindren för 

fortsatt utveckling. Regeringen ansåg därför att jämställdhetspolitiken ”för 

överskådlig tid framöver”, skulle vara inriktad på att ”förskjuta maktbalansen 

mellan könen till kvinnornas förmån” och handla om att stärka kvinnors po-

sition i arbetsliv och samhället.398 Det var alltjämt så att jämställdhet ledde till 

vinster för både kvinnor och män – för männens skull i form av en djupare 

kontakt med barnen – men jämställdhetsutvecklingen kunde även rymma ”in-

tressemotsättningar”. Därför behövdes en bred diskussion om detta där både 

kvinnor och män deltog. Det var en förutsättning för att lösa motsättning-

arna.399  

Hur påverkade då denna nya feministiska problemförståelse av jämställd-

het sättet som frågan om männens roll hanterades på i propositionen? Den 

breda diskussionen som efterfrågades skulle kunna ha gett understöd till ett 

vidgat uppdrag om mansrollsfrågorna, men snarare fick den breda verksamhet 

som Idégruppen om mansrollen genomförde relativt lite utrymme. Männens 

 
395 Propositionen figurerade även med titeln Olika på lika villkor, Proposition 1990/91:113. 
396 Proposition 1990/91:113. 
397 Hirdman (1988a). Hirdman lanserade även begreppet i Kvinnovetenskaplig tidskrift samma 

år (1988b). 
398 Proposition 1990/91:113, s. 7. 
399 Proposition 1990/91:113, s. 8. 
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roll i jämställdhetsarbetet var tydligt fokuserad på föräldraledighetsfrågan. 

Propositionen innehöll förslag under olika kapitel som tydligt pekade ut denna 

inriktning. Kapitlen handlade om ”Kvinnor och ekonomi”, ”Kvinnors villkor 

i arbetslivet” samt ”Män och föräldraledighet”. Därtill kom kapitel om ”Ut-

bildning och jämställdhet”, ”Kvinnorepresentation” och ”Våld mot kvin-

nor”.400 Att frågan om män och föräldraledighet gavs ett eget fristående kapitel 

var ett starkare synliggörande av kategorin män, jämfört med de föregående 

propositionerna, och här fästes fokus vid mäns ansvar. I kapitlet om män och 

föräldraledighet gjorde regeringen bedömningen att det var avgörande att fler 

pappor utnyttjade föräldraförsäkringen, annars skulle jämställdhetsmålen inte 

kunna nås. Därför behövdes opinionsbildande insatser, information och åtgär-

der på arbetsplatser som underlättade för kvinnor och män att dela på föräld-

raledigheten. Och så lade regeringen till något av ett hot. Om papporna inte 

ökade sitt uttag av föräldrapenning väsentligt de närmaste åren skulle rege-

ringen överväga ytterligare åtgärder.401 Detta kunde enbart förstås som kvote-

ring. I skälen till bedömningen var tonen mildare, där poängterades att en jämn 

fördelning av omvårdnaden om barnen var en av de viktigaste jämställdhets-

frågorna och att det även var grundläggande för barnen att tidigt ha en ”var-

daglig och känslomässigt nära kontakt med båda sina föräldrar”. Pappor fick 

också genom detta ”möjlighet att utveckla andra sidor än de som traditionellt 

förväntas av män” och att föräldraledigheten även spelade stor roll för pappans 

relation med barnet genom livet. I relation till detta diskuterades arbetsgivares 

ansvar att främja kvinnors och mäns möjlighet att förena arbete och familjean-

svar. Det nämndes även att ”viss opinionsbildande verksamhet” hade bedrivits 

under flera år och att Idégruppen för mansrollsfrågor genom sin verksamhet 

bidrog till ökad förståelse för vikten av att män tog större ansvar i omvårdna-

den av barnen. Därför var det angeläget att gruppen fortsatte sitt opinions-

bildande arbete på det området.402 Men det behövdes därtill ytterligare inform-

ationssatsningar hos andra instanser, bland annat hos Försäkringskassan. Det 

nämndes även att det var viktigt att frågor om mäns föräldraroll och de för-

ändrade kraven på männen var viktiga att lyfta i andra sammanhang och att 

exempelvis försöken med att diskutera samlevnadsfrågor i värnpliktsutbild-

ningen varit positiva, där borde opinionsbildningen om föräldraledighetsfrå-

gorna kunna stärkas.403 Vårdnadsfrågorna fortsatte att hanteras kopplat till frå-

gan om män och föräldraledighet. I propositionen förklarades att riksdagen 

utifrån regeringens proposition (prop. 1990/91:8) om vårdnad och umgänge, 

beslutat om lagändringar som syftade till att föräldrarna i möjligaste mån 

skulle komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor och att samarbetssam-

tal skulle kunna erbjudas alla föräldrar. Därtill hade domstolarnas skyldighet 

 
400 Proposition 1990/91:113.  
401 Proposition 1990/91:113, s. 31. 
402 Proposition 1990/91:113, s. 31, 34. 
403 Proposition 1990/91:113, s. 34. 
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att särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräld-

rarna i sin bedömning av vad som är bäst för barnet, i samband med vårdnads-

tvister.404  

Idégruppens verksamhet lyftes även i ett annat sammanhang. I kaplitet om 

våld mot kvinnor aviserades ett intensifierat arbete för att motverka våld mot 

kvinnor och behov av ökad samordning inom rättsväsendet och olika sam-

hällsfunktioner. Här nämndes även behovet av åtgärder på andra områden i 

samhället och inom ramen för jämställdhetspolitiken, även åtgärder riktade till 

män. Idégruppen för mansrollsfrågors opinionsbildande arbete med frågor om 

män och våld förklarades som angeläget och det seminarium gruppen hade 

anordnat 1990 lyftes fram.405 

Sammantaget går det att se en diskursiv förändring i skiftet från 1980-talet 

till 1990-talet. Detta innebar att den delvis accentuerade bild av männens ut-

satthet kopplat till mansrollen som arbetsgruppen hade formulerat inte fick 

något genomslag i den övergripande problemrepresentationen inom jämställd-

hetspolitiken. De propositioner som den socialdemokratiska regeringen lade 

fram under senare delen av 1980-talet tog i huvudsak sikte på de stora frågorna 

om kvinnors sämre villkor vad gällde arbetsmarknad, inkomst och karriär, an-

svar för obetalt hemarbete och hälsa. Frågan om mäns möjliga utsatthet i frå-

gor om separationer och vårdnadstvister lyftes dock upp som en fråga att be-

vaka och analysera vidare. I propositionen från 1991 tydliggjordes frågan om 

kvinnors underordning och manliga maktstrukturer och mäns skyldighet att ta 

ansvar och dela på föräldraledigheten betonades än mer. Opinionsbildande 

verksamhet som idégruppen om mansrollen bedrev noterades, och motivera-

des i ljuset av behovet att öka ett jämställt uttag av föräldraledighet. Alltjämt 

beskrevs hur detta medförde vinster för män, men det poängterades att det 

också fanns intressekonflikter mellan män och kvinnor. Jämställdhetspoliti-

ken skulle inriktas på att förskjuta den ojämna maktbalansen och stärka kvin-

nors ställning. På övergripande nivå utvecklades därmed problemrepresentat-

ionen inom jämställdhetspolitiken i riktning mot att tydligare identifiera jäm-

ställdhet som en maktfråga, diagnostisera problemet som en fråga om att män 

motsatte sig jämställdhet. Och vad gällde prognostiseringen av problemet – 

lösningen – handlade denna om att uppmärksamma frågan om kvinnors un-

derordning. Det var fortfarande attitydförändringar som framför allt poängte-

rades, men på det familjepolitiska området gick det nu att läsa mellan raderna 

att nästa steg handlade om kvotering av föräldraledigheten.  

Även om frågor om män och jämställdhet alltjämt hanterades som en fråga 

som rörde jämställt föräldraskap, noterades behovet av en bredare ansats, och 

teman som män i kvinnoyrken och våldsförebyggande arbete lyftes fram – 

teman som arbetsgruppen om mansrollen utvecklat. Arbetsgruppens kun-

skapshöjande insatser bedömdes vara viktiga. På så vis går det att se hur en 

 
404 Proposition 1990/91:113, s. 35. 
405 Proposition 1990/91:113, s. 49. 
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statlig maskulinitetspolitik tar form och institutionaliseras under denna period. 

Men som nämnts hanterades alltjämt frågorna i marginalen av jämställdhets-

politiken. Policyområdets stora genomslag inom jämställdhetspolitiken skulle 

komma under 1990-talet.  
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3. Manlig särart och pappors rättigheter 

1990-talet innebar förändringar för den statliga maskulinitetspolitik som hade 

vuxit fram och etablerats under det föregående decenniet. Dessa förändringar 

skedde samtidigt med att nya perspektiv på män och jämställdhet nu fick ge-

nomslag. Könsrollsdiskursen och förståelsen av begreppet mansroll utmana-

des, dels av idéer om essentiella skillnader mellan könen, dels av ny genusteori 

där analyser av maktrelationer mellan könen placerades i förgrunden. Det 

skedde även förändringar på politisk nivå. År 1991 tillträdde en ny och bor-

gerlig regering som samlade Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 

och Folkpartiet. Jämställdhetsminister blev inledningsvis folkpartisten Birgit 

Friggebo, senare ersatt av partikamraten Bengt Westerberg. Män och jäm-

ställdhet fortsatte att beskrivas som en prioriterad fråga som behövde särskild 

uppmärksamhet och utredning. Men istället för att låta Idégruppen om mans-

rollen fortsätta sin verksamhet ersattes gruppen med den nya Arbetsgruppen 

om papporna, barnen och arbetslivet. Denna nya statliga arbetsgrupp fick ett 

liknande uppdrag, att komma med förslag på hur jämställdheten mellan män 

och kvinnor kunde öka genom att mäns engagemang i frågorna stärktes. Men 

maskulinitetspolitiken fixerades samtidigt på frågan om jämställt föräldra-

skap. Uppdraget till arbetsgruppen gällde uteslutande frågan om att öka mäns 

uttag av föräldraledighet. Arbetsgruppen, som allmänt blev känd som ”rege-

ringens Pappagrupp” tolkade dock sitt uppdrag i bred mening och talade om 

en framväxande ”modern mansrörelse”.406  

Det följande kapitlet är, som det föregående, disponerat utifrån avhandling-

ens fyra övergripande frågeställningar. Först analyseras den idéutveckling vad 

gällde frågor om män och jämställdhet som skedde under det inledande 1990-

talet och som gav mansfrågorna en ny diskursiv inramning. Därefter analyse-

ras frågan om politisering, och hur inrättandet av en ny arbetsgrupp innebar 

både ett skifte och en fortsättning av den statliga maskulinitetspolitiken. Sedan 

analyseras frågan om vilken problemförståelse den nya arbetsgruppen utfor-

made om män och jämställdhet, sättet på vilket de prognostiserade frågan, ut-

formade förslag om åtgärder, och problemrepresentationernas diskursiva ef-

fekter. Avslutningsvis fokuserar kapitlet på frågan om formell institutional-

isering, och analyserar hur arbetsgruppens problembilder och förslag omhän-

dertogs inom jämställdhetspolitiken.   

 
406 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 101, 104.  
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Den vilde mannen och 1990-talets nya mansfråga  

Runt decennieskiftet 1990 publicerades flera böcker om mansfrågor som mar-

kerade en ny inriktning för debatten om män och jämställdhet såväl internat-

ionellt som nationellt. I en recension i Dagens Nyheter i oktober 1992 pekade 

Merete Mazzarella på hur 1970-talets mansrollslitteratur om mjuka män i bör-

jan av 1990-talet hade ersatts av mer maskulina tongångar.407  Hon lyfte fram 

den amerikanske poeten och mansrörelseföreträdaren Robert Bly och hans 

bok Järn Hans: en bok om män (Iron John: a book about men, 1990, i svensk 

översättning 1991) och den svenske terapeuten Åke Högbergs bok Det vilda i 

mannen: vägen från mamma till mognad (1992).408  

Utifrån jungiansk teoribildning beskrev Bly och Högberg hur män behövde 

återerövra en djupt liggande manlighet, en manlig essens, som ansågs ha gått 

förlorad i det moderna samhället. Kvinnorörelsens framgångar ansågs i viss 

mening ha fjärmat män från kontakten med det ”djupt manliga” och därför 

behövdes nu manliga sammanslutningar, initiationsriter och manliga mentorer 

för att vägleda män in i en mogen och positiv manlighet. Jämställdhetsidealet 

skulle inte överges, men män behövde hitta en identitet som både mjuka och 

hårda.409 

I det här avsnittet presenteras hur dessa jungianska föreställningar om män 

fick stort genomslag i den svenska debatten under åren fram till mitten av 

1990-talet och påverkade den diskursiva inramningen av frågan om män och 

jämställdhet. I Sverige hamnade framför allt frågan om mäns roll som fäder 

och manliga förebilder i fokus. Förutom Bly och Högberg var samhällsdebat-

tören Anders Carlberg, grundare av ungdomsverksamheten Fryshuset i Stock-

holm, en inflytelserik röst i denna diskussion, tillsammans med den danske 

författaren Bertill Nordahl som fick uppmärksamhet med boken Hankön i sko-

lan: en debattbok om pojkar i en kvinnovärld (1994).410 Den mansrollsanalys 

som Arbetsgruppen om mansrollen hade företrätt under 1980-talet, där ris-

kerna med den traditionella mansrollen stod i centrum, utmanades på så sätt 

under det inledande 1990-talet av denna debatt om vikten av att uppvärdera 

manlighet och bejaka både könsskillnader och jämställdhet. Avsnittet analy-

serar också hur frågor om mäns engagemang i jämställdhetsrelaterade frågor 

förstods utifrån de nya särartsperspektiven och vilka idéer om manlig identitet 

som formulerades – det vill säga hur problemrepresentationen om män och 

jämställdhetsfrågor utvecklades utifrån särartsperspektiven.  

 
407  ”Nu kommer de egentliga mansböckerna”, Dagens Nyheter (1992-10-04). 
408 Bly (1991), Högberg (1992). 
409 I sin anmälan skrev Mazzarella om hur ”de egentliga mansböckerna” gjort entré. Hon jäm-

förde med hur 1970-talets mansrollsböcker påverkats av feminismen och saknade den djupare 

förankring i samhällsfrågor som utmärkt 1970-talets mansrollsdebattörer. Den nya manslittera-

turen var visserligen intressant men Mazzarella påpekade att det givet tidens kvinnolitteratur, 

som bl.a. lyfte frågor om kvinnors våldsutsatthet, kunde saknas förtroende för den ”mjukhårda” 

manligheten. 
410 Nordahl (1994). 
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Järn-Hans och den mytopoetiska mansrörelsen  

Robert Blys bok Iron John: a book about men hade kommit ut i USA 1990 

och blivit en bästsäljare. I Sverige gavs den ut på Ica förlag 1991 och fick 

namnet Järn Hans: en bok om män. Boken blev den givna referensen för vad 

som sågs som en ny mansrörelse, eller i alla fall som en ny utgångspunkt för 

mäns engagemang för att söka en ny manlig identitet.411  

Blys bok var ett resultat av hans engagemang som en av förgrundsgestal-

terna i vad som kallats den mytopoetiska mansrörelsen, vilken växte fram i 

USA under 1980-talet och fick sitt stora genombrott och sin mediala uppmärk-

samhet genom Blys bok.412 Rörelsen knöts till ett terapeutiskt arbete inom 

olika mansgrupper, där myter och poesi användes som läromedel och inspi-

ration för att diskutera manlighetsideal. På olika mansläger och i samtalsgrup-

per fick män, företrädesvis ur den vita medelklassen, söka efter sina inre vild-

män genom psykodramaövningar med bland annat sång och dans inspirerade 

av riter hos nordamerikanska ursprungsfolk och samtal kring jungianskt inspi-

rerade analyser av sagor och dikter. Denna maskulinitetspolitiska riktning bru-

kar karaktäriseras som andlig (spiritual) maskulinitetspolitik.413 

Ramen för Blys bok Järn Hans utgjordes av en jungianskt färgad analys av 

en saga Bly hade hämtat från bröderna Grimm. Sagan kretsade kring en ung 

prins som kommer i kontakt med vildmannen – Järn Hans. Via mötet med 

denne mystiska vildman lämnade prinsen sina föräldrar och begav sig ut i 

världen för att sedan bistås av Järn Hans i olika situationer till dess han blev 

en vuxen man. Bly analyserade denna historia som en ideal manlig psykolo-

gisk utvecklings- och mognadsprocess, där kontakten med Järn Hans, den 

manliga ”vildmansenergin”, var grundläggande för vad en pojke måste ge-

nomgå för att bli en mogen man.414 

Utifrån den Jungianska tradition Bly anknöt till ansåg han att det existerar 

ett slags uråldrig kunskap om själslivet som hör till det mänskliga kollektiva 

undermedvetna vilken hade bevarats genom myter och sagor. Genom uttol-

kandet av dessa myter ansåg sig därför Bly och andra jungianer kunna få till-

gång till kunskap om essentiella och ideala mänskliga handlingsmönster. Det 

 
411 Schwalbe (1996) s. 4–6. Under inledningen och mitten av 1990-talet kom flera böcker om 

manlighet ut i Sverige, av både svenska, nordiska och amerikanska författare, som anknöt till 

Blys bok. Bland dessa titlar fanns Richard Rohrs Vildmannen: om sökandet efter genuin man-

lighet (1991), Aaron Kipnis Riddare utan rustning: En praktisk handledning för män på jakt 

efter en ny manlig identitet (1993), Lari Junkkaris (m.fl.) Mannen i sitt liv: om att bejaka hela 

sin manlighet (1996) och Lennart Koskinen Vildmannen och vargkvinnan: om att frigöra kraf-

ten hos både män och kvinnor och kanalisera den in i liv, arbetsliv och sökande efter en jäm-

ställdhet på djupet (1996). 
412 Schwalbe (1996) s. 4–7. 
413 Schwalbe (1996) s. 4–7, se även Messner (1997) s. 16, Whitehead (2002) s. 65. 
414 Bly (1991) s. 29, 45f, 229.  
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var från denna analytiska bakgrund som Bly pekade på det han menade var 

brister i det västerländska samhällets sätt att värdera manlighet.415 

Blys bok innehöll en tydlig problembeskrivning av männens roll i sam-

hället kopplat till jämställdhetsutvecklingen och specifikt kvinnorörelsens 

framväxt. Här identifierades ett problem – att män blivit vilsna i det moderna 

samhället – och en orsak – att feminismen lett till ett för långtgående ifråga-

sättande av manligheten i sig. Bly poängterade att ett traditionellt amerikanskt 

manlighetsideal, det han kallar ”femtiotalsmannen”, ifrågasattes under det tur-

bulenta 1960-talet som del i kritiken mot kapitalismen och Vietnamkriget. Det 

fanns hos Bly en klar positiv koppling till en amerikansk vänstertradition där 

kapitalism, imperialism och naturförstöring återkommer som uttryck för det 

Bly såg som en destruktiv form av maskulinitet. Bly beskrev hur kvinnorörel-

sen under denna tid förmådde män att närma sig sina ”kvinnliga” sidor. Detta 

var enligt Bly ett positivt och viktigt steg för manlighetens utveckling, men 

det ledde samtidigt till problem. Män hade blivit mildare och mer omtänk-

samma på grund av denna utveckling, ansåg Bly, men inte friare. Problemet, 

som Bly såg det, var att kvinnorörelsen i sin kritik av samhällets traditionella 

manlighet, hade velat utrota vildheten hos män. I stället behövde män ges möj-

lighet att erkänna sin manligt vilda natur och samtidigt utveckla dess positiva 

sidor.416 

På sjuttiotalet började jag överallt i landet lägga märke till ett fenomen som vi 

kan kalla ”mjukismannen”. Än idag händer det, när jag ser ut över en åhö-

rarskara, att kanske hälften av de unga männen är vad jag kallar mjuka. Det är 

sympatiska personer – jag tycker om dem – de vill inte skada jorden eller börja 

krig. (…) Men många av dessa män är inte lyckliga.417 

 

Den mjuka manlighetens påstådda vånda stod i fokus för Blys intresse. Att 

män, som han såg det, inte mådde bra i samhället hade att göra med destruktiva 

element i manligheten som våldsamhet och krigiskhet även var kopplade till 

energi, beslutsamhet och kraftfullhet och att män måste utveckla dessa sidor 

för att bli ”hela” människor. Om ”mjukismannen” hos Bly framstod som oför-

löst gällde det i lika stor utsträckning för ”machomannen”. Bristen på manliga 

förebilder menade Bly gjorde att många män försökte kompensera detta ge-

nom att anamma en extremt manlig identitet. Machomannens problem var av-

saknaden av kontakt med mannens inneboende kvinnliga sidor. Dessa män 

gav utlopp för det destruktivt manliga. Bly exemplifierade med kvinnomiss-

handlare eller kriminella män. Kontentan var att ingen av dessa manliga mot-

bilder vare sig hade lyckats mogna psykologiskt som individer eller uppnått 

 
415 Bly (1991) s. 11, 19. Bly hänvisar direkt till Jung, men även till teoretiker som Freud och 

Reich.  
416 Bly (1991) s. 14–17.  
417 Bly (1991) s. 15. 
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den typ av förbund med vildmansenergin som Bly anser är avgörande för att 

kunna fungera som mentorer för andra män.418 

Mytopoetisk mansrörelse i Sverige 

Den mytopoetiska rörelsen utvecklades också i Sverige, om än i begränsad 

skala. Psykologen Åke Högberg ordnade manslägervistelser i de svenska sko-

garna där män fick möjlighet att bejaka sin inneboende våldsamhet. Detta upp-

märksammades i media exempelvis av Journalisten Stina Dabrowski som dis-

kuterade de nya ”vildmännen” i sitt program Dabrowski i Sveriges Television 

vintern 1991, och förklarade att män på 1970-talet hade velat bli kvinnliga 

men att männen nu ville bli manliga igen. I inslaget varvades bilder på män 

som trummade och vrålade i skogen med bilder av äldre tiders mansläger där 

män kramades och hade kontaktövningar.419  

I sin bok Det vilda i mannen, som gavs ut 1992, hänvisade Högberg till att 

Bly uppmärksammat frågan om vad det innebär att vara man.420 Högbergs eget 

arbete i olika mansgrupper hade inriktats på psykodramaövningar där män fick 

möjlighet att komma i kontakt med sina ”vilda sidor” och utvecklas mot att 

bli ”starka och känsliga”.421 Det gällde för män att lära sig möta och bearbeta 

sina manliga krafter på ett konstruktivt sätt, alternativen var att fastna i rollen 

som ”Rambo” eller som ”mjukismannen”. Denna process slog Högberg fast, 

liksom Bly, var något män inte kunde få hjälp med från mödrar och kvinnor, 

utan bara från fäder och andra män.422 Själva boken Det vilda i mannen ut-

gjordes av en fallbeskrivning från en ”symbolterapi” som Högberg hade arbe-

tat med där han hade byggt på teorier som utvecklats av den amerikanske ana-

lytikern Rollo May.423 Det vilda i mannen skildrade det terapeutiska arbetet 

med patienten ”Jonas” och utgjordes av analyser av patientens drömmar, var-

vat med utläggningar om kopplingen mellan drömmar och arketypiska sym-

boler. I boken framställs hur ”Jonas” fick lära sig att i drömmar och fantasier 

anamma en manligt kodad aggressivitet och genom detta lyckas ta avstånd 

från en påstått hämmande mor och flickvän, nå en större självständighet och 

välbefinnande och bli ”en hel människa”.424 Kvinnor hade hos Högberg i stort 

sätt bara funktionen att hindra, hämma och hota män i deras psykologiska ut-

vecklingsprocess, frigörelse och försök att nå fram till en positiv manlighet 

 
418 Bly (1991) s. 21f, 52f, 226, 239.  
419 Dabrowski, SVT (1991-12-26).  
420 Högberg (1992) s. 11–17.  
421 Högberg (1992) s.14 
422 Högberg (1992) s.14 
423 Högberg (1992) s. 16. Idéhistorikern Inga Sanner påpekar att Rollo May, företrädare för den 

så kallat humanistiska psykologin med ett fokus på individuellt självförverkligande, ofta hän-

visades till inom New Age, Sanner (2011) s. 289.  
424 Högberg. (1992) s. 16.  
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grundad på acceptansen och kanaliseringen av det essentiellt manligt våld-

samma.425   

På många sätt bör Blys och Högbergs tankar och den lösa form av rörelse 

som karaktäriseras som mytopoetisk mansrörelse läsas i kontexten av de New 

Age-idéer som slog igenom i slutet av 1980-talet. Den nya mansfrågan var en 

del av mer omfattande alternativa livsåskådningar, andlighet och populärpsy-

kologisk självutveckling som fick stor spridning vid denna tid. 426   

Mytopoetisk mansrörelse som maskulinitetspolitisk rörelse 

Ur ett maskulinitetspolitiskt perspektiv är det relevant att diskutera det myto-

poetiska idéernas genuspolitiska dimensioner. I likhet med den maskulinism 

som Nils Uddenberg diskuterade i Sverige på 1980-talet finns en möjlighet att 

i diskussionen hos Bly och andra företrädare analysera den mytopoetiska mas-

kulinitetspolitiken som en delvis allierad rörelse till kvinnorörelsen, men med 

en tydlig dimension av manlig identitetspolitisk rörelse. Flera engelskspråkiga 

maskulinitetsforskare har analyserat den mytopoetiska mansrörelsen, men i 

Sverige har ingen systematisk studie gjorts delvis på grund av att det varit ett 

marginellt fenomen i jämförelse med den stora omfattning rörelsen fick i 

framför allt USA.427 Den amerikanske genusforskaren Michael Schwalbe, 

som har forskat om den mytopoetiska mansrörelsen, karaktäriserar dess per-

spektiv på kön som en form av lös essentialism där maskulinitet diskuterades 

i essentiella termer, men även med fokus på förändring och social konstrukt-

ion. Schwalbe diskuterar också kritiskt hur de mytopoetiska männen använde 

diskussionerna kring det essentiellt manliga för att avfärda feministisk kritik 

mot mäns våld och samhälleliga maktstrukturer. Men Schwalbe ser även en 

progressiv potential i den mytopoetiska verksamheten.428 Detta har även andra 

maskulinitetsforskare, som den brittiske maskulinitetsforskaren Victor Sied-

ler, lyft fram. Den mytopoetiska mansrörelsen innehöll praktiker kring man-

ligt förändringsarbete, framför allt kring mäns emotionalitet, som kan ses som 

överensstämmande med tidigare former av profeministiska mansrörelseprak-

tiker.429  

Den brittiska genusforskaren Fidelma Ashe, tar i sin studie av det sena 

1900-talets maskulinitetspolitiska rörelser och teorier upp hur den mytopoe-

tiska mansrörelsen till skillnad från profeministiska mansrörelser homogeni-

 
425 Högberg (1992) s. 12, 41f. 
426 Sanner (2011) beskriver i sin idéhistoriska studie fenomenet New Age som en löst samman-

satt rörelse eller idésammansättning som utvecklas under 1980-talet och 1990-talet inriktad på 

andlighet och personlig utveckling. Psykologiska teorier, ofta jungianska teorier, användes som 

inspiration och idéer om andlighet och utveckling sammanföll med tankar om möjligheten att 

upprätta jämvikt och harmoni på ett sammanlänkat sätt inom människan och i världen och uni-

versum i stort. 
427 Kimmel (1995). 
428 Schwalbe (1996), se även Michael Messner (1997). 
429 Siedler (1997). 
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serade män som grupp och bortsåg från möjligheterna att se män som skif-

tande och föränderliga. Homosexuella män blev en icke-fråga hos de mytopo-

etiska männen, liksom maktskillnader mellan olika grupper av män och makt-

relationer mellan kvinnor och män, alternativt blev de ensidigt diskuterade i 

termer av förekomsten av manlig underordning. Mäns övergrepp eller våld, 

som kvinnomisshandel eller dominans, diskuterades också uteslutande som 

effekter av en bristande manlig självutveckling, och ofta förlades skulden för 

detta på antaganden om dominanta mödrar och flickvänner. Sammantaget ger 

denna analys grund för att tala om ett antifeministiskt drag i den mytopoetiska 

mansrörelsen.430 

I Sverige var kritiken av feminismen tydlig hos den mytopoetiske företrä-

daren Åke Högberg. Han menade att den samtida feminismen behövde utma-

nas av en mansrörelse och talade om hur män i sina privata relationer till kvin-

nor ofta befann sig i ett underläge, då kvinnor förklarades ha ett försteg i att 

kunna tala om intima relationer medan män inte var vana vid det. Därför ansåg 

Högberg att män behövde stödja varandra i mansgrupper och lära sig att ställa 

egna krav i sina relationer och familjesituationer. Detta menade Högberg vi-

dare var något män behövde göra själva, utan att riskera att bli ”snöpta” av 

kvinnor.431 Högberg gav uttryck för den typ av retorik som Helena Hill har 

beskrivit inom den svenska mansrörelsen från mitten av 1980-talet.432   

Unga mäns behov av manliga förebilder  

Mäns sökande efter personlig utveckling var den ena delen i den mytopoetiska 

mansrörelsen, den andra delen som troligtvis fick större betydelse för svensk 

debatt, var diskussionen om att pojkar behövde manliga förebilder. Bly och 

Högberg var tydliga företrädare för vad maskulinitetsforskaren Thomas Jo-

hansson har kallat diskursen om ”det faderlösa samhället”.433 Till skillnad från 

den jämställdhetspolitiska visionen om en omsorgsbetonad papparoll var det 

fadern som moralisk vägvisare som ställdes i centrum. Bly anknöt i sin bok 

Järn Hans till den tyske psykologen Alexander Mitscherlish och dennes bok 

Society without the Father från 1969 (det tyska originalet kom 1963).434 

Mitscherlisch pekade på hur uppbrottet från ett tidigare patriarkalt eller pater-

nalistiskt samhällssystem, med fadersgestaltens stabila funktion som överjag, 

kunde förklara normupplösning och auktoritetsuppror, däribland en ökande 

kriminalitet bland unga män. Mitscherlisch, som själv hade kämpat i mot-

ståndsrörelsen mot nazismen, pekade på hur den nya tiden ställde större krav 

på att människor utvecklade sina egon och personliga mognad. Detta krävde 

 
430 Ashe (2007). 
431 Högberg (1992). Högberg medverkade exempelvis i en debatt kring behovet av en manlig 

motrörelse till feminismen i Siwert Öholms Svar direkt på SVT (1994-03-31). 
432Hill (2007) s. 219f. 
433 Johansson (2003) s. 27–32. 
434 Mitscherlish (1993, 1969). 
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enligt honom bland annat att barns utveckling gavs större vikt och att barn-

uppfostran präglades av kärlek och respekt.435  

I sin diskussion kring manlighetens kringskurna roll i det västerländska 

samhället talade Bly om samtiden som en ”faderslös tid” och avsaknaden av 

manliga förebilder och mentorer kopplades till att ”patriarkatet” hade urhol-

kats och lämnat ett tomrum efter sig på både symboliska och praktiska nivåer 

genom att manlighet, manlig auktoritet och faderskap hade kritiserats, stigma-

tiserats och försvagats. Denna utveckling ansåg Bly också lett till att män hade 

förlorat en viktig funktion i samhället, inte minst som förebilder för pojkar och 

unga män. Ett resultat av detta menade Bly gick att se i ökad gängbildning och 

ungdomskriminalitet. Att unga män saknade manliga förebilder i sin vardag 

såg Bly som resultatet av en lång samhällelig process i västvärlden. Via 

industrialismen ansåg Bly att män hade skiljts från familjelivet och att modern 

övertagit rollen som uppfostrare för barnen. Mödrar, ansåg Bly vidare, kunde 

aldrig kompensera mannens roll som vägvisare för en ung pojke in i vuxen 

manlighet. En paroll hos Bly var att det bara var en man som kunde utveckla 

en pojke till man.436  

Värstingar 

Diskussionen om pojkars behov av att kanalisera sin manliga aggressivitet till 

något positivt genom mötet med manliga förebilder och mentorer fick i Sve-

rige sin troligtvis mest uppmärksammade förespråkare i samhällsdebattören 

Anders Carlberg som 1984 hade grundat ungdomsverksamheten Fryshuset i 

Stockholm. Carlberg var tongivande i den svenska debatt om ungdomskrimi-

nalitet som fördes under 1980- och början av 1990-talet. I denna s.k. värsting-

debatt förde han fram resonemang som hade många beröringspunkter med de 

hos Robert Bly, tankar Carlberg senare sammanställde och utvecklade i boken 

Där kärleken kallnar… breder laglösheten ut sig från 1995, skriven tillsam-

mans med journalisten Gellert Tamas. 437   

När Carlberg diskuterade unga killars behov av att initieras in i en vuxen 

och ansvarstagande manlighet skedde detta både med hänvisning till allmänna 

beskrivningar av hur äldre yrkesverksamma ”trygga” män fungerade som 

praktiska förebilder för killar och även till Robert Bly och dennes tankar om 

manlighetsinitiation.438 Carlberg gav stort utrymme åt jungianska resonemang 

kring myter, drömtydande och möjligheten till manligt självutvecklande.439 

 
435 Mitscherlich (1993) [1969], Bly (1991), s. 11, 37, 121f, 128–133. Mitscherlish talar även 

om syskonsamhället, en term som även Bly använder i boken The sibling society (1996).  
436 Bly (1991) s. 21, 45, 52, 229–239.  
437 Carlberg & Tamas (1995). 
438 Carlberg & Tamas (1995) s. 220–227 
439 Carlberg & Tamas (1995) s. 87, 219f. 
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Han anknöt också till tankar om att faderskap i en mer symbolisk mening be-

hövde stärkas i samhället. Unga killars våldsamhet och kriminalitet förklara-

des bland annat med att ”de positiva aspekterna av patriarkatet försvunnit”.440  

I Där kärleken kallnar är en av Carlbergs referenser den tyske författaren 

Hans Magnus Enzensberger och dennes bok Inbördes krig som publicerades 

1993. I boken, som Carlberg menade fångade flera av de tankar han själv hade 

gett uttryck för i sitt arbete med Fryshuset, diskuterade Enzenberger fenome-

net inbördeskrig som ett symptom på samhällsproblem i den nya historiska 

epok som hade infallit efter kalla kriget och Järnridåns fall. Enzensberger såg 

paralleller mellan det pågående kriget i forna Jugoslavien och kravaller i stor-

städernas förorter i USA, och diskuterade även hur brutalisering kunde kopp-

las till patriarkatets nedmontering i västvärlden. Tidigare hade unga män ge-

nom urgamla traditioner och manliga initiationsriter blivit hjälpta att ”kanali-

sera ungdomens uppdämda testosteronbetingade energi”, vilket Carlberg cite-

rade.441  

Den feminiserade skolan 

En annan debattör som byggde vidare på Blys tankegångar om pojkars behov 

av manliga förebilder var den danske författaren Bertill Nordahl. Hans bok 

Hankön i skolan: en debattbok om pojkar i en kvinnovärld kom ut 1994 i Dan-

mark och samma år även på svenska.442 Nordahl var också en stor inspiration 

för Anders Carlberg och flera av Nordahls resonemang återges i Carlbergs bok 

Där kärleken kallnar. Nordahl beskrev hur pojkarna hade fångats i matriarka-

tets värld och att de få manliga lärarna, som trots allt fanns, hade kastrerats 

och förvandlats till ”hängpickar”.443 Detta ledde till en ”ödeläggande obalans” 

mellan kvinnliga och manliga värden. Paradoxen var, förklarade Nordahl, att 

skolan byggde på feminina värderingar, men samhället i övrigt var orienterat 

mot manliga, patriarkala värderingar. Detta skapade en klyfta mellan skolan 

och samhället. Effekten av att kvinnor utgjorde majoriteten av lärarna i skolan 

var inte så mycket att pojkarna feminiserades. Avsaknaden av manliga före-

bilder gjorde att pojkarna överkompenserade och skapade en förvrängd man-

lighet. Det som behövdes var män som vågade vara män och som kunde ka-

nalisera de bråkiga och skrikiga pojkarna in i en mogen manlighet. Detta 

gällde särskilt om pappan också var frånvarande i familjen. 444   

 
440 Carlberg & Tamas (1995) s. 193. 
441 Carlberg & Tamas (1995) s. 193, Enzensberger (1993) s. 21. 
442 Nordahl (1994) s. 5. I förordet skrev den svenska redaktören att Nordahls bok gett den pe-

dagogiska debatten ny fart och att den fortsatt den diskussion ”om det manliga könet” som 

startade med Robert Blys bok Järn-Hans och vars poäng var att ”En kvinna kan aldrig lära 

pojkar att bli män”, Nordahl (1994) s. 5. Nordahl publicerade även 1996 en uppföljande bok på 

samma tema, Vilse i damdjungeln, Nordahl (1996). 
443 Nordahl (1994) s. 59–60. 
444 Nordahl (1994) s. 25–26, 29–31. I linje med Robert Bly talade Nordahl om ”det faderlösa 

samhället” och ”den sönderfallande pappan”. De äkta maskulina värderingarna hade demoni-

serats i stället uppträdde manligheten i en förvrängd, destruktiv form. Pojkarna led av svag 
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Med samma formuleringar som Robert Bly hade använt, förklarade Nor-

dahl att mäns problem var den feminisering som hade följt av kvinnorörelsens 

kritik av mannen och patriarkatet på 1970-talet. Kritiken hade varit berättigad, 

men nu behövde männen stå upp för den goda maskuliniteten och våga vara 

stolta över sin manlighet. Det som behövdes var en tillämpad ”pojkpsykologi” 

som erbjöd pojkar en form av initiationsrit in i mogen manlighet. Samhället 

var patriarkalt men befolkat av ”pojkmän och pojkpappor, som aldrig utveck-

lat en mogen livspotent maskulinitet. Alltså en maskulinitet som kan rymma 

sin motsats, femininiteten (…)”. Uppgiften nu var att ”återerövra maskulini-

teten”.445  

Dessa tankar utvecklades även av Åke Högberg i boken En liten bok om 

konsten att vara pappa som publicerades 1995. Utifrån sin ”symbolterapeu-

tiska” erfarenhet och en vidare utvecklingspsykologisk teoribildning förde 

Högberg fram resonemang om hur pappans roll skiljde sig från den hos mo-

dern. Pappan skulle bistå i barnets (och särskilt pojkens) individuationspro-

cess genom att ingjuta mod, stödja handlingskraft och utgöra en tydlig och 

aktiverande manlig förebild i kontrast till moderns roll som förutsattes vara 

passivt omvårdande. Även i denna bok slog Högberg fast hur män behövde 

erkänna, bearbeta och bejaka sina inneboende aggressioner för att kunna ut-

veckla en genuin personlighet och trygg manlighet. I förhållande till pojkar 

handlade det om att inte skuldbelägga och därigenom hämma deras ”naturliga 

vilda sidor” och att fadern behövde bistå sönerna i att kunna utvecklas till 

män.446 

Sammanfattningsvis framställdes en tydlig problemrepresentation i sam-

hällsdebatten under det inledande 1990-talet som identifierade frågor om män 

och jämställdhet utifrån en diskurs om det faderlösa samhället, diagnostise-

rade problemet med mäns vilsenhet som beroende på feminismens genomslag 

och som prognostiserade frågan med fokus på att män behövde stödja 

varandra att formulera en distinkt och positivt laddad manlig identitet. Detta 

sågs som en förutsättning för att råda bot på manlighetens problem kopplade 

till våld men även som en parallell till den frigörelseprocess som kvinnor ge-

nomgått i och med kvinnorörelsen.  

 
könsidentitet viket ledde till en förvrängd manlighet, resultatet av en jakt på manlig identitet 

där förebilderna försvunnit. Nordahl beskrev hårdrockare som exempel på män med svag kön-

sidentitet, upptagna med att visa omvärlden att de var riktiga män. Nyheternas rapportering om 

nynazister som gjorde Hitlerhälsning förklarades vara en tydlig illustration av frågan: ”pappa 

var är du?”. 
445 Nordahl (1994) s. 67–70. 
446 Högberg (1995) s. 19–23, 64f, 70–75, 142–149 (citatet s. 22).  
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Särart och genus – konkurrerande diskurser 

Den diskussion om mäns särart som slog igenom under 1990-talets första hälft 

skedde samtidigt med en generell förändring av synsätten inom jämställdhets-

politiken och könsforskningen. Könsrollsteorin, som hade legat till grund för 

jämställdhetspolitik och kunskapsproduktion under 1980-talet, utmanades un-

der det tidiga 1990-talet, som nämnts, både av särartsidéer och av en ny form 

av genusteoretisk inriktning inom forskning. Teorier om mäns och kvinnors 

biologiska och psykologiska särart och behov av samförstånd ställdes mot 

socialkonstruktivistiska teorier om kön som maktstruktur. Den diskursiva in-

ramningen av frågor om män och jämställdhet präglades därmed av olika och 

radikalt annorlunda perspektiv. 

Utifrån särartsdiskursen betonades att könsegenskaper berodde på innebo-

ende och komplementära skillnader mellan män och kvinnor. Jämställdhet 

skulle därför inte sträva efter att få bort dessa skillnader, tvärtom bejaka dem. 

Synen på könsskillnader som komplementära kopplades till en syn på jäm-

ställdhet som uttryck för samarbete och gemensamma intressen, en inriktning 

som visserligen präglat stor del av föregående decenniers jämställdhetspolitik, 

men som vid 1990-talet utmanats av nya mer kritiska och feministiska ton-

gångar.447 I den statliga jämställdhetspolitiken syntes exempel på denna typ 

av jämställdhetsdiskurs hos Folkhälsoinstitutet, som bland annat 1991 gav ut 

informationsmaterial om ökad pappaledighet i vilket det förklarades att män 

och kvinnor var olika och att det var viktigt att ”respektera olikheten”.448  

Under 1990-talet fick teorier om mäns och kvinnors könsskillnader genom-

slag på flera områden, bland annat i populärpsykologiska sammanhang som i 

böckerna av den amerikanske författaren John Gray och som skrev att kvinnor 

kom från Venus och män kom från Mars.449 Här låg fokus på vuxna mäns och 

kvinnors relationssvårigheter. Budskapet var att acceptera könsspecifika skill-

nader i sättet män och kvinnor reagerade och kommunicerade på för att på så 

vis nå ett mer harmoniskt samliv. En typ av managementlitteratur på liknande 

tema fast med inriktning på mäns och kvinnors olika sätt att agera som chefer, 

eller i arbetslivet, fick också genomslag under 1990-talet, och därtill uppmärk-

sammades särartsteorier inom medicinsk forskning om hjärnans funktioner 

och hormonernas påverkan på människors sociala liv.450 

 
447  Nordberg (2005) diskuterar denna 1990-talets jämställdhetsdiskurs i termer av ”jämställdhet 

som positiv olikhet”. 
448 Nilsson (1991), se vidare Klinth & Johansson (2010) för en analys av kampanjer för att öka 

mäns uttag av pappaledighet under bl.a. 1990-talet. 
449 Gray (1992).  
450 För en genomgång av särartsdebatten under 1990-talet se Ekman, Hermele & Westerlund 

(red.) (2002), Arrhenius (1999), samt Hirdman (2001). 
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Hon och han: födda olika 

Bland de som i offentligheten debatterade könsskillnader och förespråkade 

särartsperspektiv fanns Rigmor Robèrt, läkare och psykoanalytiker utbildad 

vid Junginstitutet i Zürich. Hon medverkade i en mängd sammanhang där hon 

kritiserade hur den svenska jämställdhetsmodellen hade tvingat in både män 

och kvinnor i roller som de inte var ämnade för. Tillsammans med farmako-

logen och hormonforskaren Kerstin Uvnäs Moberg publicerade Robèrt 1994 

boken Hon och han: födda olika i vilken de båda författarna gav sin syn på 

hur mäns och kvinnors olika roller i samhället hade en biologiskt rationell 

förklaringsgrund och menade att jämställdhetsutvecklingen i Sverige hade 

rubbat balansen i denna naturliga könsordning.451 

Tillsammans med filmaren Marianne Ahrne producerade Robèrt också två 

uppmärksammade filmer som byggde på boken Hon och han, en 1995 om 

män och manlighet Gott om pojkar, ont om män och en 1996 om kvinnor och 

kvinnlighet Flickor, kvinnor – och en och annan drake.452 Både i boken Hon 

och han och senare i filmen Gott om pojkar beskrevs nödvändigheten av den 

typ av symboliska initiationsritualer som hade diskuterats hos Bly. Själva ti-

teln på filmen Gott om Pojkar, ont om män var en parafras på en mening ur 

Blys Järn Hans.453 

Men de olika särartsteorierna mötte starkt motstånd. Boken Hon och han: 

födda olika utpekades av feminister som det som benämndes som biologism. 

Med detta begrepp ville feminister ifrågasätta vetenskapligheten i den typ av 

argumentation som debattörer som Robèrt och Uvnäs Moberg framförde och 

ansåg att det var försök att pressa in fördomsfulla uppfattningar om manlighet 

och kvinnlighet i en vetenskaplig förpackning.454  

Genusteorins genomslag 

Inom den statliga jämställdhetspolitiken kritiserades också den nya tendensen 

att utgå från antagna skillnader mellan män och kvinnor. Parallellt med 

särartsdiskursen skedde genomslaget för en genusteoretisk jämställdhetsdis-

kurs som kritiserade samhällelig manlig könsmakt. Den grundade sig på de 

 
451 Robèrt & Uvnäs Moberg (1994) s. 9-11, 23f. I boken samsades idéer om hur mäns och 

kvinnors olika egenskaper och förhållningssätt styrdes av könens olika hormonuppsättningar 

med psykologiska resonemang kring könens olikheter. Rigmor Robèrt fokuserade på hur det 

utifrån mytologi och arketypiska motiv i sagor och drömmar fanns en ”djuppsykologisk kun-

skap” om hur män och kvinnor bäst borde leva sina liv. Att sagans prins räddade prinsessan 

från draken illustrerade för Robèrt en ideal rollfördelning, där mannen med sitt ”strategiska 

tänkande och dådkraft” kunde beskydda och värna kvinnans roll som moder eller ”madonna”, 

ett förhållningssätt som, enligt författarna, stämde överens med könens olika biologiska karak-

täristika, s. 104, 157. 
452 Ahrne & Robert [film] (1995, 1996). 
453 Se Bly (1991), ”vårt samhälle har en riklig tillgång på pojkar, men tycks frambringa allt färre 

män”, s. 227. 
454 Se Arrhenius (1999), samt Ekman, Hermele & Westerlund (red.) (2002). 
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perspektiv som hade utvecklats inom den akademiska kvinnoforskningen och 

som hade presenterats inom det statliga utredningsväsendet mot slutet av 

1980-talet. Genusteorin var en del av en feministisk radikalisering av jäm-

ställdhetsdiskursen. Kön beskrevs som uttryck för en socialt konstruerad 

maktrelation mellan män och kvinnor, där män som grupp överordnades me-

dan kvinnor som grupp underordnades. Jämställdhetsfrågan inriktades därmed 

mot att utjämna skillnadsskapandet och därmed maktordningen mellan könen. 

Dessa perspektiv presenterades dels i utredningen Varannan Damernas 1987 

som förespråkade könskvotering som ett sätt för att öka kvinnors representat-

ion på beslutsfattande positioner, och dels inom den statliga Maktutredningen 

där historiken Yvonne Hirdman presenterat sin teori om genussystemet 

1988.455  

Med genusteorin som bas utvecklades en problemrepresentation om sam-

hällets manliga normativitet och mäns motstånd mot förändrad maktbalans. 

Här identifierades jämställdhet som en maktfråga där kvinnor och män hade 

olika intressen. Diagnosticeringen pekade ut inte bara samhälleliga könsnor-

mer (genusidentiteterna) som orsak till bristande jämställdhet utan även att 

män utgjorde normen och att kvinnor därmed underordnades. Män hade inget 

givet intresse av att ändra på en sådan ordning. Detta pekade ut nya vägar 

framåt som krävde mer strukturella åtgärder för att bryta genusordningen i 

samhället. Jämställdhetsfrågorna radikaliserades också under 1990-talets in-

ledning i den offentliga debatten om de s.k. stödstrumporna där företrädarna 

Agneta Stark, Ebba Witt-Brattström och Maria-Pia Boethius kritiserade att 

kvinnors representation i riksdagen sjönk som en effekt av valet 1991 och som 

därför inför valet 1994 hotade med att starta ett kvinnoparti.456  

Den diskursiva inramningen av frågan om män och jämställdhet under 

1990-talets inledning präglades således av en diskursiv strid kring begreppet 

jämställdhet och mellan olika sätt att förstå och formulera jämställdhetspoli-

tiska målsättningar. Genusdiskursen och särartsdiskursen existerade samti-

digt. Historikern Roger Klinth beskriver hur olika perspektiv konkurrerade om 

inflytandet över jämställdhetspolitiken vid denna tid.457  

Denna strid om inflytande går att studera inom det jämställdhetspolitiska 

KOM-programmet, Kvinnor och män i samverkan, som initierades 1989 och 

som avslutades 1994. KOM-programmet var en omfattande jämställdhetspo-

litisk satsning på kunskapsinhämtning, opinionsbildning och åtgärdsinriktade 

projekt om jämställdhet. Upprinnelsen till programmet fanns i den dåvarande 

socialdemokratiska regeringens proposition 1987/88:105 Jämställdhetspolitik 

inför 1990-talet. Programmets styrgrupp samlade representanter för arbets-

marknadens olika parter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och till 

programmet knöts en forskargrupp vid tema Teknik och social förändring 

 
455 Hirdman (1988a). 
456 Se Eduards (2002).  
457 Klinth (2002) s. 307, 315, 326f, 333.  
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(Tema T) vid Linköpings universitet. Det fanns inte initialt någon enighet om 

hur jämställdhet skulle förstås och vilken typ av uppgifter man skulle ägna sig 

åt. 458  

Spänningen mellan särarts- och genusperspektiv var synlig i en av KOM-

programmets publikationer Män och kvinnor är lite olika: dokumentation av 

en temadag om kvinnor och män, myter och verklighet, forskning och arbetsliv 

(1991).459 Bland de inbjudna till denna temadag fanns Kerstin Uvnäs Moberg 

och Rigmor Robèrt som talade om biologiska respektive psykologiska skill-

nader mellan kvinnor och män. Kontentan var att det skulle vara lättare att 

hantera jämställdhetsutmaningar om diskussionen utgick från de gränser som 

biologi och psykologi ställde upp för manligt och kvinnligt beteende.460 Dessa 

perspektiv samsades i rapporten med genusperspektiv. Elisabeth Sundin från 

Linköpings universitet förklarade att det var det ”sociala könet”, inte biologin, 

som orsakade skillnader mellan män och kvinnor, och att skillnaderna hand-

lade om att kvinnor värderades mindre och fick sämre villkor på arbetsmark-

naden. Sundin förklarade också att detta var uttryck för en ”maktordning”.461 

Genusperspektivet, som forskningsgruppen från Linköpings universitet före-

trädde, var dock dominerande inom ledningen av KOM-programmet och vann 

kampen om inflytande. Särartsteorierna marginaliserades. I den avslutande 

rapporten från programmet Att göra landet jämställt (1995) som författades 

av de ledande representanterna från forskargruppen, Jan-Erik Hagberg, Anita 

Nyberg och Elisabeth Sundin, diskuterades uteslutande jämställdhet utifrån 

begreppet genussystem.462 

Inom den bredare samhällsdebatten om män och jämställdhetsfrågor under 

det inledande 1990-talet går det således att urskilja olika diskurser och posit-

ioner. Särartsperspektiven kunde på sätt och vis gå i linje med övergripande 

jämställdhetspolitiska ambitioner – att kvinnor och män borde dela på ansvar 

för hem och barn – att uppmärksamma könsskillnader beskrevs delvis som ett 

sätt att vitalisera jämställdhetsfrågorna. Samtidigt fanns särartsförespråkare 

som mer uttalat kritiserade jämställdhetspolitiken för att tvinga in män och 

kvinnor i onaturliga roller. Genusteorins förespråkare såg särartsförespråkar-

nas ingång som både ovetenskaplig och kontraproduktiv. Att erkänna kön som 

en social konstruktion och påvisa hur kvinnors underordning reproducerades 

genom talet om skillnader var avgörande för att nå jämställdhet. Steget från 

särart till genus var stort och konfliktlinjerna många i den diskursiva inram-

ning den statliga maskulinitetspolitiken fick under det inledande 1990-talet.  

 
458 Sundin (1994) s. 4, 9. 
459 Guttorp & Cox (1991). 
460 Guttorp & Cox (1991) s. 18. 
461 Guttorp & Cox (1991) s. 6, 38.  
462 Hagberg, Nyberg & Sundin (1995), se även Sundin (1994). 
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Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet 

(1992–1994) 

Följande avsnitt riktar inledningsvis fokus mot avhandlingens andra fråge-

ställning om maskulinitetspolitikens politisering, sättet regeringen adresse-

rade frågan om män och jämställdhet under det tidiga 1990-talet och tillsätt-

ningen av en ny maskulinitetspolitisk arbetsgrupp - Arbetsgruppen om pap-

porna, barnen och arbetslivet. Inledningsvis diskuteras hur regeringsskiftet 

1991 innebar ett omtag inom maskulinitetspolitiken, samtidigt som en konti-

nuitet är tydlig i den problemrepresentation som präglade gruppens uppdrag. 

Därefter analyseras den nya arbetsgruppens verksamhet och dess sätt att pro-

blematisera frågor om män och jämställdhet i relation till den idékontext som 

presenterats ovan.  

Ett politiskt formativt moment – nystart för maskulinitetspolitiken 

Den förändrade diskursiva inramningen av mansfrågorna sammanföll, som 

nämnts inledningsvis i kapitlet, med en politisk förändring. Den nya borger-

liga regeringen som tillträdde 1991 innebar att nya politiska aktörer fick ut-

forma jämställdhetspolitiken. Socialdemokraterna hade innehaft regerings-

makten sedan 1982, i stort sett hela 1980-talet. Regeringsskiftet vid 1990-ta-

lets inledning kan utifrån institutionsforskning kunna ses som ett politiskt for-

mativt moment, en avgörande tidpunkt som öppnade upp för en nyorientering, 

eller ett avbrott för den tidigare förda politiken och ett tillfälle till förändring 

av jämställdhetspolitiken. Regeringsskiftet ägde också rum i en tid av diskur-

siv strid mellan särartsperspektiv och genusteoretiska perspektiv om uttolkan-

det av jämställdhetsbegreppet. Vad gällde maskulinitetspolitiken skedde 

också förändringar. Den etablerade Idégruppen om mansrollsfrågor byttes ut 

och en ny utredningsgrupp tillsattes. Som detta kapitel kommer att visa skulle 

denna nya grupp konstruera en annorlunda problemrepresentation av frågan 

om män och jämställdhet – präglad av det tidiga 1990-talets särartsperspektiv. 

Här öppnades möjligheter för en institutionell förändring. Sett till uppdraget 

för denna nya grupp utmärktes motiven till gruppen och beskrivningen av pro-

blembilden, på ett sätt som på många sätt stämde överens med den tidigare 

maskulinitetspolitiska problemförståelsen. Här fanns en diskursiv kontinuitet 

och en återanvändning av den problembild som den socialdemokratiska rege-

ringen uttryckte vid tillsättningen av arbetsgruppen om mansrollen, något som 

går att analysera som ett uttryck för institutionell spårbundenhet.    

Initiativet till en ny utredningsgrupp om män och jämställdhet kom från 

Folkpartiet. I partiets egen rapportserie Liberal information publicerades 1992 

en skrift med titeln ”Mansrörelse efterlyses”. Där presenterades mansfrågor 
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som ”nästa stora front inom jämställdhetsområdet” och det fastslogs att kvin-

norörelsen behövde kompletteras av en mansrörelse.463 Problemformulering-

arna i rapporten ”Mansrörelse efterlyses” överensstämde med de som hade 

utformats hos arbetsgruppen om mansrollen på 1980-talet. I rapporten förkla-

rades att män inte tog samma ansvar för hem och barn som kvinnor gjorde, 

därför behövde mansrollen förändras och vägen att göra det gick främst via 

ökad pappaledighet. Att arbetsgruppen om mansrollen, sedermera Idégruppen 

om mansrollsfrågor, under hela 1980-talet hade drivit dessa frågor nämndes 

däremot inte med ett ord. Istället presenterades frågan om män och jämställd-

het som en ny och liberal jämställdhetssatsning som för första gången syftade 

till att inkludera män i jämställdhetsarbetet.  

I Liberal information förklarades, på precis samma sätt som när arbetsgrup-

pen om mansrollen tillsatts ett knappt årtionde tidigare, att: 

Det är dags för en ny jämställdhetsoffensiv i Sverige. Den måste göra jämställd-

heten till en mansfråga lika mycket som en kvinnofråga. Även männen måste 

den här gången vara med i jämställdhetsdebatten och bestämma hur villkoren 

för ett jämställt samhälle skall se ut. Och en av de viktigaste frågorna är pappa-

rollen.464 

 

Liksom vid tillsättningen av arbetsgruppen om mansrollen under 1980-talet 

poängterades att männen behövde inkluderas i debatten, få ta plats tillsam-

mans med kvinnor och ”bestämma villkoren” för hur jämställdheten skulle 

utformas. Och som tidigare var ”papparollen” den fråga dit fokus styrdes.  

Idégruppen om mansrollsfrågor var fortfarande aktiv under det inledande 

borgerliga regeringsinnehavet, men den nya jämställdhetsministern Folkpar-

tiets Birgit Friggebo gjorde förberedelser att byta ut Idégruppen och ersätta 

den med en ny grupp under ledning av Peter Örn, folkpartiets dåvarande par-

tisekreterare. Ledamöterna i Idégruppen om mansrollen fick på omvägar höra 

att jämställdhetsministern skulle ersätta den med en ny grupp och proteste-

rade. I ett brev till Birgit Friggebo anfördes att Sverige var ”ett föregångsland 

i arbetet för jämställdhet mellan könen” och att det var två aspekter som gjorde 

Sverige unikt: den väl utbyggda föräldraförsäkringen och så att ”vi var först i 

världen med en statligt tillsatt mansgrupp”. Idégruppen betonade att det kräv-

des arbete både ”på bredden och djupet för att nå männen”, motståndet var 

nämligen starkt. Jämställdhetsarbetet kämpade mot ”den bäst organiserade 

könsrörelse som finns i vårt land – det svenska manssamhället465”. Gruppen 

varnade också för att det fanns många fallgropar om man närmade sig 

pappafrågorna utifrån de slagord som hade blivit alltmer vanliga i debatten om 

 
463 ”Mansrörelse efterlyses”, s. 1. 
464 ”Mansrörelse efterlyses”, s. 3. 
465 Brev från Idégruppen om mansrollsfrågor, Dnr Ku92/4057/Jä (1993-01-14), RA, Kulturde-

partementet, Departementsakter ad acta E2B:53. 
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män och jämställdhet i början av 1990-talet. Här avsågs med största sannolik-

het de särartsidéer som hade slagit igenom under 1990-talets inledning.466  

Men Idégruppens protester var förgäves. På Friggebos begäran beslutade 

regeringen att Idégruppen skulle upphöra den 1 oktober 1992 och i dess ställe 

tillsattes Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet. Den nya grup-

pen skulle fokusera på frågan om att öka mäns föräldraledighet, den fråga som 

pekats ut som central i skriften ”Mansrörelse efterlyses” och gruppen kallades 

därför kort och gott för regeringens Pappagrupp. 467 

Regeringens Pappagrupp – uppdrag och arbetssätt  

I riktlinjerna för Pappagruppen, som drogs upp i en PM från Kulturdeparte-

mentet, fastslogs att det var viktigt för jämställdhetspolitiken att fortsätta att 

underlätta för kvinnor och män att förena föräldraskap och arbetsliv. I Sverige 

fanns unika möjligheter för detta, inte minst för män. Men männen utnyttjade 

sina rättigheter till föräldraledighet för lite. Det gick visserligen åt rätt håll. 

Statistiken pekade på en ökning men det behövdes göras mer. Ett första steg 

var en informationskampanj om pappaledighet som Socialdepartementet an-

svarade för. Ett ytterligare steg var Pappagruppen. Hindren för en ökning av 

männens uttag av pappaledigheten beskrevs som ”traditionella roller inom fa-

miljen men också regler, skrivna och oskrivna inom arbetslivet”. Den nya pap-

pagruppen skulle komma med förslag på hur dessa hinder skulle kunna un-

danröjas. 468 

I termer av problemrepresentation identifierades och diagnosticerades pro-

blemet på samma sätt som för den tidigare maskulinitetspolitiska arbetsgrup-

pen på 1980-talet. Den huvudsakliga frågan rörde möjligheten för både kvin-

nor och män att förena betalt yrkesarbete och obetalt omsorgsarbete i familjen 

och ”traditionella roller” var orsak till den sneda ansvarsfördelningen. Jämfört 

med det uppdrag arbetsgruppen om mansrollen hade fått, där en förändrad 

mansroll var utgångspunkten, inriktades nu frågorna uteslutande på föräldra-

skapet och papparollen. Mäns engagemang i jämställdhetsarbetet var alltjämt 

huvudfrågan – en mansrörelse (för jämställdhet) efterlystes – och som innan 

pekades en jämställd papparoll ut som den strategiska inriktningen. Maskuli-

nitetspolitik – förändringen av männen – hanterades som pappapolitik.469 Detta 

 
466 Idégruppen reagerade också mot att Birgit Friggebo beskrivit 1980-talet som ”jämställdhets-

arbetets förlorade årtionde” och att det arbete som gruppen hade genomfört inte fick någon 

uppmärksamhet. Det räckte inte att som jämställdhetsminister slänga ur sig politiska plattityder, 

förklarades det, Brev från Idégruppen om mansrollsfrågor, Dnr Ku92/4057/Jä (1993-01-14). 

RA, Kulturdepartementet, Departementsakter ad acta E2B:53.  
467 Arbetsgrupp om papporna, barnen och arbetsmarknaden, beslut 1992-10-01 § 196, (Dnr 

Ku92/4397/PB), Akter till departementsprotokoll E2A: 11; Handling rörande Idégruppen om 

mansrollsfrågor (Dnr Ku92/4391/PB), Regerings-akter, underserie A, E1A:62. 
468 RA, Kulturdepartementet, Regeringsakter, underserie A, E1A:62, Dnr Ku92/4391/PB 

(1992-10-01). Se även Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet. (1993) s. 13. 
469 Klinth (2002). 
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var en avgränsning jämfört med tidigare – en mansrollsgrupp ersattes av en 

”pappagrupp”, men det var en avgränsning som låg i linje med den inramning 

mansrollsfrågorna haft i den föregående socialdemokratiska regeringens jäm-

ställdhetspolitik.  

Utifrån institutionsteori kan denna kontinuitet och överensstämmelse mel-

lan den tidigare socialdemokratiska och den nya borgerliga regeringens sätt 

att adressera frågan om män och jämställdhet beskrivas i termer av spårbun-

denhet. Det fanns en inslagen institutionell form – en särskild arbetsgrupp – 

och en etablerad problembeskrivning – det behövdes insatser för att förändra 

mäns traditionella roll i familj och arbetsliv. Både formen och problemrepre-

sentationen upprätthölls av den nya regeringen. Frågan om institutionell spår-

bundenhet kommer följas upp i avhandlingens avslutande kapitel. 

Pappagruppen fick i uppdrag att skriva två rapporter. En delrapport skulle 

lämnas 1 september 1993, så att den skulle kunna ligga till grund för jäm-

ställdhetspolitiska propositioner inom mandatperioden. Och så skulle en av-

slutande rapport överlämnas innan den sista augusti 1994, i slutet av mandat-

perioden.470 Gruppen lämnade också dessa två rapporter: en delrapport med 

namnet För barnens skull 1993 och något försenat överlämnades Pappagrup-

pens slutrapport (Ds 1995:2) i december 1994 till den då nyvalda socialde-

mokratiska regeringen. Gruppen var sedan aktiv i media under inledningen av 

1995.471  

En förändring jämfört med den tidigare arbetsgruppen om mansrollen var 

sammansättningen av de aktörer som ingick i den nya Pappagruppen. Samtliga 

ledamöter var män och ingen hade anknytning till forskarvärlden. Detta var 

således något annat än den könsblandade och forskningsanknutna arbetsgrup-

pen om mansrollen. Ledamöterna i gruppen kom från olika politiska partier 

och läger. Förutom folkpartisten Peter Örn ingick Centerpartiets Andreas 

Carlgren men också socialdemokraternas Greger Hatt, som arbetade som tal-

skrivare åt socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson, och Jens Orback, 

som hade arbetat inom Regeringskansliet under den tidigare socialdemokra-

tiska regeringen och nu var verksam som journalist. Förutom dessa ingick fö-

retagsledaren Kent Angergård, gymnastikdirektören Lars Löfström och orga-

nisationskonsulten och författaren Christian Ylander.472  

Sammansättningen av aktörer var betydelsefullt för problemformulerings-

processen inom Pappagruppen och för vilka idéer som blev vägledande när 

gruppen konstruerade en problemrepresentation. Bland Pappagruppens leda-

 
470 RA, Kulturdepartementet, Regeringsakter, underserie A, E1A:62, Dnr Ku92/4391/PB 

(1992-10-01). 
471  Delrapporten var en något kortare skrift på cirka 79 sidor, medan slutrapporten var längre 

och omfattade cirka 120 sidor. Slutrapporten lämnades till regeringen i december 1994 (den 

trycktes i departementsserien och publicerades i början av 1995, Ds 1995:2), Arbetsgruppen 

om papporna, barnen och arbetslivet (1993, 1995).  
472 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993).  
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möter fanns flera som hade lyft jämställdhetsfrågor utifrån de särartsperspek-

tiv som fått utbredning under det inledande 1990-talet. Dessa nya perspektiv 

på kön och jämställdhet fanns därmed tydligt representerade i gruppen. De 

ledamöter som ingick, förutom politikerna, representerade framför allt kon-

sult- och managementkunskaper från närings- och arbetslivet. Angergård hade 

gjort sig känd då han under 1980- och början av 1990-talet hade varit VD på 

Önos och vänt företagets vikande utveckling. Han var känd som en nytän-

kande affärsledare som fokuserade på medarbetarnas personliga och mänsk-

liga utveckling istället för enbart ekonomiska kalkyler. 1993 publicerade han 

boken Det goda företaget där han tillsammans med journalisten Anna C 

Bornstein diskuterade erfarenheterna från företagslivet i relation till många 

typiska New Age-idéer om jungianska arketyper, andlig visdom, utveckling, 

harmoni och meditation. En del av diskussionen i boken handlade om hur vik-

tigt det var att tillvarata kvinnliga och manliga perspektiv i arbetslivet, något 

som kopplades till jungianska föreställningar om mäns och kvinnors komplet-

terande energier.473 Lars ”Lövis” Löfström var känd som framgångsrik para-

lympiker med flera OS-guld, och den förste rullstolsburne i Sverige som hade 

tagit examen på idrottshögskolan. Han var den ende i gruppen som inte själv 

var pappa. Hans deltagande i gruppen fyllde däremot en annan funktion för-

klarades det, genom att nyansera vad en ”riktig man” såg ut som. Han sades 

representera hur manlighet kunde ses som en inställning och hur han trots rull-

stolen var fylld av energi och tävlingsinstinkt. Att han var rullstolsburen be-

skrev Löfström som grunden för hans engagemang mot fördomar och för rätt-

visa och jämställdhet.474 Christian Ylander hade i sin konsultverksamhet skri-

vit ett flertal böcker om mäns och kvinnors olika förhållningssätt i organisat-

ioner. Han hade varit verksam inom ramen för KOM-programmet och i 

samarbete med Arbetsmiljöfonden publicerat boken En bok om kvinnors och 

mäns skilda världar (1992), ett läromedelsunderlag för samtal om manligt och 

kvinnligt i arbets- och privatliv.475 Han hade börjat att arbeta som företags-

konsult under 1970-talet och skrivit en rad böcker om organisationsutveckl-

ing, bland annat med fokus på frågor om jämställdhet och män. Under 1980-

talet hade Ylander utgått från perspektiv hämtade från könsrollsteorier. I 

boken Gubbstruktur: en bok om Männens ledarskap (1981) var avsikten att 

starta en diskussion om hur ledare inom näringsliv och förvaltning kunde ar-

beta för att skapa ett mer jämställt samhälle. Ylander ville visa vikten av att 

bryta ner ”gubbstrukturens” förstelnade arbetsformer som ett led i att utveckla 

kreativitet och dynamik i arbetslivet. Det huvudsakliga temat som utvecklades 

i boken handlade om hur svenska män i allmänhet och svenska chefer i syn-

 
473 Angergård & Bornstein (1993).  
474 Löfström hade inte skrivit några specifika texter om jämställdhet men medverkade senare i 

Marianne Ahrnes och Rigmor Roberts särartspräglade film Gott om Pojkar ont om män, 1995. 
475 Ylander & Löfstrand (1992), Ylander skrev denna bok tillsammans med konsultkollegan 

Stig Löfstrand.   
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nerhet ofta satt fast i värderingar som hade överlevt sig själva i och med jäm-

ställdhetsutvecklingen och att samhället inte längre hade råd med mäns 

”känslomässiga invaliditet”.476 Om Ylander på det sättet under 1980-talet hade 

diskuterat organisationskultur i förhållande till den tidens könsrollsperspektiv 

så utvecklade han under det inledande 1990-talet, inom ramen för KOM-pro-

grammet, diskussioner om kön i linje med särartsperspektiv på hur män och 

kvinnor var väsensskilda men kompletterande i organisationer.477  

När det kom till den nya Pappagruppens arbetssätt avvek detta också från 

den föregående Idégruppen om mansrollen. Gruppen inledde sin verksamhet 

med att samlas och prata om sina tankar kring mansroller och inte minst relat-

ionen till sina egna pappor. I det avseendet överensstämde gruppens tillväga-

gångssätt med de praktiker som präglade mansrörelsegrupperingar både under 

1970-talet och inom de mytopoetiskt inspirerade grupper som hade startats 

under 1990-talet. Ledamöterna i gruppen poängterade att det var viktigt att de 

öppnade sig inför varandra och talade om känslor, relationer och faderskapets 

betydelse i deras personliga liv.478  

Ledamöternas egna personliga tankar och erfarenheter av frågor om fader-

skap, köns- och jämställdhetsfrågor fick stort utrymme i gruppens båda rap-

porter. Personliga erfarenheter hade varit framträdande även hos arbetsgrup-

pen om mansrollen under 1980-talet. Pappagruppen hade däremot mindre av 

den vetenskapliga inramning som hade funnits i arbetsgruppens rapporter. 

Pappagruppen hade inte ägnat sig åt ”fakta och statistikinsamling”, vilket man 

påpekade att andra instanser med större resurser redan hade gjort.479 Istället 

beskrev man sitt huvudsakliga syfte som opinionsbildning.  Kunskap hade 

gruppen samlat in genom ett antal intervjuer med berörda människor och olika 

experter. Utifrån dessa människors och ledamöternas egna ”livserfarenheter” 

hade gruppen baserat sina slutsatser och förslag.480 I direktivet från regeringen 

stod att Pappagruppen skulle kunna anordna konferenser, seminarier, hearings 

och anlita forskare för att få underlag till sitt arbete. Detta gjordes i viss mån. 

Pappagruppen hade däremot inte samma omfattande seminarier av den typ 

som den tidigare arbetsgruppen hade arrangerat, men mötte och intervjuade 

olika enskilda män och kvinnor samt grupper av personer som man bedömde 

hade specialkunskaper om män, papparoller och jämställdhet.481 

 
476 Ylander (1981). 
477 Ylander & Löfstrand (1992). 
478 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 13. 
479 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993).  
480 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 18, (1995) s. 5, 13. 
481 Bland dessa fanns forskare, författare, journalister, socialarbetare, debattörer och därtill re-

presentanter från organisationerna Manscentrum och Mansjouren i Stockholm. På det sättet 

fanns det en viss grad av kontinuitet mellan Pappagruppens utredningsarbete och det föregå-

ende hos Arbetsgruppen om mansrollen. Vissa aktörer, som i fallet med Manscentrum och 

Mansjouren, hade redan tidigare varit involverade i kunskapsproduktionen inom den statliga 

maskulinitetspolitiken.  
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Bland aktörerna som möttes inom utredningsgruppen fanns således inte 

längre den starka forskningsanknytning som hade utmärkt den tidigare mas-

kulinitetspolitiken. Pappagruppen förhöll sig delvis på ett annat sätt till kun-

skap. Den betonade inte längre i samma utsträckning forskning som grunden 

för sitt arbete utan utgick mer ifrån personliga erfarenheter. 

Problembild och perspektiv 

I det följande avsnittet analyseras, utifrån avhandlingens tredje frågeställning, 

hur Pappagruppen problematiserade frågan om män och jämställdhet. Sam-

mantaget utformade gruppen en jämställdhetspolitisk problemrepresentation 

om att barn behövde tydligt manliga förebilder och att pappor diskriminera-

des. Det var i flera avseenden en förändrad problemrepresentation, jämfört 

med den hos arbetsgruppen, men den bar även på många likheter. Trots att den 

byggde på antaganden om mäns och kvinnors essentiella särart innehöll den 

konkreta, progressiva jämställdhetspolitiska förslag som var radikala i tiden. 

Inledningsvis studeras den övergripande problembilden, hur gruppen såg på 

kön och jämställdhet och hur mäns roll i jämställdhetsarbetet framställdes. 

Analysen visar hur problembilden utvecklades och laddades med nya betydel-

ser, jämfört med den tidigare maskulinitetspolitiken. Men analysen visar även 

på hur gruppen på samma sätt som i den föregående arbetsgruppen utvecklade 

en tolkningsrepertoar som tog hänsyn till olika perspektiv och erbjöd olika sätt 

att hantera motsättningar och konfliktområden inom policyområdet. Analysen 

lyfter även fram den överlappning som fanns jämfört med tidigare maskulini-

tetspolitiska problemrepresentationer då Pappagruppen betonade barnens be-

hov av manliga förebilder.  

Kvinnors och mäns olikhet 

Pappagruppens problemrepresentation grundade sig på antagandet om en es-

sentiell könsskillnad som var viktig att bejaka. I sina två rapporter presente-

rade Pappagruppen återkommande en syn på kön som gick i linje med de sam-

tida idéer om mäns och kvinnors särart som hade fått genomslag under det 

tidiga 1990-talet. I sin slutrapport slog man fast att män och kvinnor var olika: 

Män och kvinnor är olika – det är en fundamental sanning, som inte låter sig 

debatteras eller argumenteras bort. Olikheten är både biologisk och social. 

Varje kultur har skapat sina mönster, men oavsett hur mönstret ser ut är olik-

heterna ändå framträdande.  

 

Vi tror att det är viktigt att bejaka olikheten.  
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Män och kvinnor kan inte och ska inte stöpas i samma form. Olikheterna skapar 

spänning mellan människor, driver samhället framåt. Den uppskattande blink-

ningen mellan könen måste få finnas kvar.482  

 

Men könsskillnaderna legitimerade inga orättvisor eller någon form av ojäm-

ställdhet, det var Pappagruppens poäng.483 Gruppen förklarade att maktfördel-

ningen mellan kvinnor och män var orättvis: ”Männen dominerar i arbetslivet 

och i politiken. Kvinnorna bär ansvaret för familjen och barnen”. Detta tolka-

des samtidigt inte som att män hade mer makt eller privilegier än kvinnor utan 

istället som en fråga om att kvinnor och män var lika missgynnade.484 Pappa-

gruppen förklarade att den skeva maktfördelningen gjorde att både kvinnor 

och män var förlorare och att nederlaget yttrade sig i att varken män eller kvin-

nor kunde utvecklas som individer.485 Män och kvinnor var lika mycket förlo-

rare, något som implicerade att det med andra ord inte fanns några egentliga 

manliga privilegier. Pappagruppen skrev att många kvinnor ”släpar efter i ut-

vecklingen på jobbet” medan många män ”aldrig får uppleva närheten till bar-

nen”.486  

Detta sätt att se på jämställdhet upprepade mycket av den könsrollsdiskurs 

som den tidigare arbetsgruppen om mansrollen hade gett uttryck för. Kvinnor 

och män hade ett gemensamt intresse i jämställdheten, båda grupperna var i 

generell mening lika förfördelade. Men synen på mäns makt och privilegier 

var en annan. Där arbetsgruppen om mansrollen hade velat balansera mäns 

makt och utsatthet och beskrivit män som både ”förtryckare och förtryckta” 

och tydligt lyft fram teorier om patriarkal makt, formulerade Pappagruppen 

ett maskulinitetspolitiskt perspektiv där kvinnors kritik mot mäns bristande 

jämställdhet beskrevs mer uteslutande som missriktad och kontraproduktiv. 

En modern mansrörelse 

Jämfört med den tidigare maskulinitetspolitiken – som också hade varit inrik-

tad på att stärka framväxten av ett manligt engagemang för jämställdhet och 

en ny papparoll – stakade Pappagruppen ut tydligare former för detta engage-

mang. Som en övergripande lösning – en prognostisering – av problemen med 

mäns frånvaro i hemmen målade gruppen upp en bild av en tydligt formulerad 

manlig jämställdhetspolitisk rörelse. Pappagruppen beskrev hur de såg sig 

 
482 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s.101. 
483 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 14–15.  
484 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 102. I delrapporten finns på 

ett liknande sätt en formulering om att statistiken berättar ”om män tar ut mindre av en tiondel 

av föräldraledigheten, om den dubbelarbetande kvinnan”, i detta sammanhang nämns också 

lönediskrimineringen av kvinnor, men det ställs jämte frågan om att männen inte kommit i när-

heten av det fulla deltagandet och ansvaret för barnen och det förklaras med att vare sig kvinnor 

eller män verkar velat ha det på något annat sätt och att män känner av en ”dold diskriminering” 

när det kommer att släppas in i hemmet och få ta hand om sina barn (1993) s. 6. 
485 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 102. 
486 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 102.  
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som representanter för en ”modern mansrörelse” som de menade var på väg 

att växa fram genom mäns ökade engagemang som omvårdande pappor. 

Gruppen formulerade därmed en tydlig subjektsposition för männen i jäm-

ställdhetsarbetet. I detta ingick ett identitetsskapande centrerat kring en mo-

dern man som stod upp för sin rätt att ta en aktiv del i omsorgen om sina barn. 

Pappagruppen exemplifierade den pågående utvecklingen med hänvisning till 

att manliga nätverk bildades för att ”mejsla ut en ny mansroll och göra upp 

med de mörka sidorna i den traditionella mansrollen”. Detta sökande kunde 

visserligen leda till stereotyper, förklarade pappagruppen (kanske var det de 

skrikande vildmännen i skogen man avsåg), men framför allt såg gruppen en 

ny generation män, en ny generation pappor, ”som i större utsträckning gör 

sina röster hörda, tydliggör sina åsikter och försvarar sina rättigheter”.487  

Det fanns i Pappagruppens övergripande problemrepresentation många for-

muleringar som överensstämde med den problembild som hade präglat mans-

rollsfrågorna på 1980-talet. Som hos arbetsgruppen om mansrollen talades det 

om främlingskapet som växte mellan kvinnor och män, och att kvinnornas 

försteg i jämställdhetsarbetet ledde till ett kunskapsunderläge och en frustrat-

ion hos männen. Men för Pappagruppen var frustrationen och vilsenheten inte 

bara en fråga för männen utan bägge könen. Pappagruppen förklarade att män 

och kvinnor var ”främlingar för varandra”. Främlingskapet var en effekt av 

den ”skeva maktfördelningen” och hängde samman med en känsla av vilsen-

het hos både män och kvinnor, något som även sades till del förklara mäns 

våld mot kvinnor och till ”de destruktiva sidorna hos dagens mansroll”.488 Hos 

många kvinnor ledde främlingskapet också till en misstro mot männens vilja 

att förändras.  

Mannen ifrågasätts. Tvivlen viskar att den moderne pappans närmande till bar-

nen bara är ett nytt försök att stärka sin makt. (---) Misstron växer ibland ut till 

ett slags könskrig där män och kvinnor framstår som karikatyrer: mannen som 

hårdingen som i grunden är ointresserad av jämställdhet. Kvinnan som ett offer 

utan egen kraft att hävda sig.489  

 

Att tala om ett könskrig och peka ut kvinnor som ifrågasatte män som de som 

eldade under detta krig är tecken på att Pappagruppen försökte hantera kritik 

och utmaningar från den samtida feminismen – och de maktorienterade ana-

lyser av genus och jämställdhet som hade slagit igenom under 1990-talets in-

ledning. Gruppen lade också till en försäkran om att kvinnor på många sätt 

hade varit modigare än män och protesterat mer mot den bristande jämlikheten 

mellan könen. Kvinnor hade tydligare än män ”sett symptomen och naturligt-

vis än tydligare varit offer”.490  

 
487 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 103–104. 
488 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 103. 
489 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 103. 
490 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 103. 
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Pappagruppens slutsats var att det behövdes ”en allians mellan kvinnor och 

män. Dess arbete måste utgå från en gemensam respekt för varandras olikheter 

och ett gemensamt engagemang för rättvisa.”491 Uppmaningen till samför-

stånd och samarbete kunde läsas som en försoningsinvit men lika gärna som 

en markering mot feministisk könsmaktanalys och mot socialkonstruktivist-

iska analyser av kön. Samtidigt som Pappagruppen talade om vikten av en 

allians mellan kvinnor och män, slogs ett slag för att män skulle höja sina 

röster. Män skulle kräva rätten till sina barn, både i förhållande till arbetslivet, 

i fråga om att ta ut pappaledighet, och i förhållande till kvinnor, när det kom 

till vårdnadstvister. Ur ett problemrepresentationsanalytiskt perspektiv går det 

samtidigt att urskilja avsaknaden av en dimension. Mäns motstånd mot för-

ändring diskuterades i mycket liten utsträckning.  

Pappasaknad 

Tanken om en modern mansrörelse centrerad kring papparollen och fokuserad 

på att kräva rätten att vara en närvarande far motiverades inte enbart i förhål-

lande till bristande jämställdhet. I större utsträckning beskrevs behovet av när-

varande pappor i relation till barnens, särskilt pojkarnas, behov av manliga 

förebilder och känslomässig kontakt med sin far.  

Med Pappagruppen fick den diskurs om ”det faderlösa samhället” som har 

diskuterats tidigare i kapitlet en jämställdhetspolitisk uttolkning. Den term 

som sammanfattade Pappagruppens övergripande problemrepresentation var 

”pappasaknad”. Termen pappasaknad återfanns som rubrik i både pappagrup-

pens del- och slutrapport. I delrapporten förklarades att ”Det finns en stor 

längtan efter pappa” i samhället och att det på den senaste tiden växt fram en 

medvetenhet om att fäder var viktiga men osynliga i jämförelse med möd-

rar.492 Pappagruppen förklarade att debatten om pappornas betydelse hade ta-

git fart genom debatten om så kallade värstingar som visade på problemen 

med frånvaron av fadersgestalter i ungdomars liv. Man nämnde inte Anders 

Carlberg eller Fryshuset i detta sammanhang, även om det var han som hade 

initierat denna debatt. Pappagruppen hänvisade inte heller till Robert Bly eller 

Åke Högberg eller någon annan jungianskt färgad debattör, men Pappagrup-

pen gav uttryck för den diskurs om fadersfrånvaron i samhället som dessa hade 

gjort under det inledande 1990-talet.493  

 
491 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 104. 
492 I slutrapporten fastslogs inledningsvis i kapitlet om Pappasaknad hur: ”Det finns en stark 

längtan efter pappa i vår tid. Det finns en dröm om att han ska synliggöra sig och stödja och 

hjälpa barnet, inte minst barnet i den vuxne.” Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbets-

livet (1995) s. 19, se även delrapporten (1993) s. 19. 
493 Pappagruppen tog även upp att det kommit en rad böcker och artiklar där män, och även 

kvinnor, beskrivit sin sorg och vrede över ”den frånvarande fadern”, en fader som ibland kanske 

var ”fysiskt närvarande men andligen frånvarande” Arbetsgruppen om papporna, barnen och 

arbetslivet (1993) s.19. 
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För Pappagruppen handlade denna saknad, som i den mytopoetiska diskur-

sen i övrigt under det tidiga 1990-talet, dels om barns och ungdomars behov 

av en manlig förebild, dels om vuxna mäns egen möjlighet till personlig ut-

veckling. Pappagruppen förklarade i sin delrapport att det fanns ”en kollektiv 

sorg bland svenska män på alla nivåer i samhället över bristen på umgänge 

med pappa”.494 Barnens behov av en tydlig manlig förebild var det centrala 

och utvecklades ingående i Pappagruppens slutrapport. Under rubriken ”Den 

självklara frågan” besvarade Pappagruppens samtliga ledamöter varför pappor 

var viktiga för sina barn. Ledamöterna talade under rubriker som ”Av honom 

får jag min modell”, ”Återspegling av det manliga” och ”Han tar mig i han-

den” och svaren innehöll utvecklingspsykologiska och jungianska resone-

mang.495 De gav en samstämmig bild av att pappans uppgift var att represen-

tera en tydlig maskulin roll.   

Greger Hatt förklarade att papparollen hade ”ett arketypiskt drag av även-

tyrare, att hålla någon i handen när man traskar ut i det okända. Kanske någon 

man boxar på (…) Det är vi pappor som gör de livsfarliga lekarna och upp-

täckterna”.496 Det viktigaste, förklarade Hatt, var att pappan tog en annorlunda 

roll än mamman. Christian Ylander beskrev under rubriken ”Del av det hela” 

hur ”pappan är ena delen av det som är två och som förutsätter varandra”.497 

Dessa delar var ljus och mörker, liv och död, glädje och sorg, yin och yang. 

Hela naturen var uppbyggd av de två delarna manligt och kvinnligt och han 

förklarade: ”Får vi börja vårt liv med brist på något av de två elementen kom-

mer vi att leva resten av vårt liv i ständig saknad och söka kompensation som 

aldrig tillfredsställer oss helt”.498  

Ledamöterna försökte också besvara frågan om vilken betydelse som pap-

pan hade i förhållande till pojkar respektive flickor. Flera resonerade kring hur 

pappans betydelse för pojkar handlade om att få se hur man själv skulle bli 

som vuxen, medan pappan för en flicka stod som mönster för flickans framtida 

relationer till män, ett ideal för ”den som hon blir förälskad i”.499 Relationen 

mellan far och son var det centrala hos Pappagruppen, relationen mellan far 

och dotter var återkommande något som man lade till, eller som man förkla-

rade också vara viktigt. Flera diskuterade att de inte riktigt var på det klara 

med hur deras olika roller för söner respektive döttrar skulle se ut mer konkret, 

men att det skulle komma att klarna med tiden.500  

En effekt av den diskurs om faderslöshet som gruppen gav uttryck för var 

att mäns föräldraskap gavs en starkt homosocial laddning. Pappan och pojken 

 
494 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 19. 
495 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 14–17. 
496 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 16.  
497 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 17. 
498 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 17. 
499 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 14.   
500 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 15f. 
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blev den primära relation som uppmärksammades. Vad gällde pappans bety-

delse för döttrar beskrevs den som nämnts ovan uteslutande i termer av att 

vara en modell för den man som dottern förväntades förälska sig i som vuxen. 

Det var på sätt och vis likt hur arbetsgruppen om mansrollen hade talat om 

pappans betydelse som en könsrollsmodell för pojkar respektive flickor, men 

den heteronormativa inramningen stärktes hos Pappagruppen. Den heterosex-

uella kärleken var inte bara tagen för fullständigt given och allenarådande, den 

idealiserades och mytologiserades. Den var grunden för naturens mystiska 

jämnvikt av kvinnliga och manliga element.501  

Som hos den tidigare arbetsgruppen bidrog den retoriska framställningen 

till meningsskapande i policyframställningen, genom att resonemang illustre-

rades med drastiska formuleringar och ett laddat bildspråk. Pappagruppens ut-

redningstexter tog detta stilistiska inslag ett steg längre med en stark betoning 

på personliga erfarenheter och litterära skildringar som laddade beskrivning-

arna av behovet av närvarande fäder och riskerna med frånvarande. Båda pap-

pagruppens rapporter inleddes och avslutades med skönlitterära prosatexter, 

en slags kortnoveller som beskrev relationen mellan far och son. Förordet till 

arbetsgruppens delrapport var formulerad som ett brev ”till den moderne man-

nen” och inleddes med en scen som beskriver en man som just blivit far.  

Det finns ett ögonblick, som är ditt eget, som ingen kan ta ifrån dig: trött och 

omtumlad stiger du ut i sommarnatten och bakom dig dunstar sjukhuslukterna 

bort. Aldrig förr har du känt dig så närvarande, aldrig förr har du varit så mot-

taglig för intryck och bilder; en stupränna av intryck. Allt som ligger framför 

dig; du fångas av pappadrömmar om fiskestunder och pussel och godnattsagor 

och den kokta korven med bröd i halvtid av en division 4-match och pojkens 

hand i din.  

 

(---)  

 

I den stunden är du nära din egen barndom på ett sätt som aldrig förr: bilderna 

av pappa som varit glömda sedan många år. Bilden från fönstret när du var en 

liten pojke och han gick tillbaka till jobbet efter maten (…). Bilden av natten, 

när du var en sjuk liten pojke: han bär dig runt i rummet medan du kräker över 

ryggen på honom och han håller sin hand runt din nacke och inga svordomar 

kommer ur hans mun utan bara trösteord, som kunde varit en kvinnas.502 

 

Dessa texter, skrivna av ordföranden Peter Örn, illustrerade hur faderskapet 

upprättade ett känslomässigt laddat manligt band som gick över generationer 

– hur minnet av den egna pappan väcktes i samband med omsorgen om den 

egna sonen.503 Förordet fortsatte med att resonera kring varför många pappor 

 
501 Se vidare Järvklo (2008) för en diskussion om maskulinitetspolitik och heteronormativitet. 
502 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 5.  
503 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 5–9, (1995) s. 3–5, 121.   
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efter detta omvälvande ögonblick själva blev frånvarande fäder och diskute-

rade vidare hur detta var ett uttryck för ojämställdhet i samhället. 

Löftet och hotet  

Hos Pappagruppen diskuterades papparollen således som en fantastisk möj-

lighet, en identitet som knöt an både till traditionellt manliga fader-son för-

väntningar på gemenskap vid fiskeutflykter och bandymatcher och det om-

sorgsgivande tröstandet. Men papparollen var även en risk – om faderskapet 

blev frånvarande. Detta speglade på många sätt den problemrepresentation 

som hade funnits inom könsrollsdiskursen där faderskapet hade framställts 

som både ett löfte och ett hot.504 I delrapporten ingick en novell som Pappa-

gruppen hade beställt av författaren Lars Ardelius. I den skildrade Ardelius 

sin egen tragiska relation till sin far, en distanserad och känslomässigt kring-

skuren man som hämmade sonen och sedermera begick självmord.505  Detta 

ställdes i sin tur mot framställningar av hur relationen mellan fäder och söner 

kunde utmärkas av närhet och omsorg och hur viktigt det var att bryta ett de-

struktivt fadersarv.  

Frågan om pappasaknad utvecklades även i slutrapporten, i intervjuer med 

författaren Göran Tunström och Ann Britt Grünewald, chef för Österåkers kri-

minalvårdsanstalt. Samtalet med Tunström kretsade kring hur han i sitt förfat-

tarskap och i sitt liv hanterade den egna pappans tidiga död och hans egen roll 

som förälder. I intervjun gavs en varm bild av relationen mellan far och son. 

Tunströms egen pappa hade stöttat och intresserat sig för honom, och Tun-

ström menade att detta hade påverkat honom att själv vilja vara en närvarande 

och intresserad far till sin egen son.506 Mot denna varma bild kretsade samtalet 

med Grünewald om kopplingen mellan frånvarande pappor och kriminella sö-

ner. Grünewald förklarade att det gemensamma draget hos de interner som 

hon hade mött i sitt arbete var att ”dessa människor aldrig haft en stark känslo-

mässig relation med en vuxen man under sin barndom. De kom alla med 

samma historia”.507 Till sina mammor hade de många gånger haft en bra relat-

ion, men till sina pappor kände de ofta hat, ett hat som grundade sig i våld och 

misshandel under uppväxten och brist på kärlek.508  

Samtalet med Grünewald användes som stöd för Pappagruppens idé om 

pappasaknad i relation till debatten om värstingar. Grünewald gav däremot 

inte underlag för några jungianska resonemang om pappornas betydelse för 

sina barn som representanter för arketypisk manlighet. I stället var det upple-

velsen av kärlek hon framhöll. ”Det handlar om kärlek. Kärlek är grundbul-

ten”.509 Grünewald var samtidigt noga med att påpeka att det inte var så att en 

 
504 Klinth (2002) s. 76. 
505 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 69f. 
506 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 19–24. 
507 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 26–28. 
508 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 26.  
509 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 28.  
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uppväxt utan en närvarande pappa resulterade i kriminalitet.  Det framhölls 

uppgifter om att 97 procent av de som växte upp utan en pappa klarade sig 

bra.510 Den typiska bilden av de som inte klarade sig bra var de som hade haft 

en ensamstående mamma som hade umgåtts med män som hade varit våld-

samma och som växt upp med erfarenheter av våld och missbruk.  

Här åskådliggjordes därmed ett glapp i problemrepresentationen. Grüne-

wald aktualiserade betydelsen av mamman – som i den absoluta majoriteten 

av fallen lyckades uppfostra söner som klarade sig bra i livet – och att proble-

met snarare än allmän fadersfrånvaro kanske var relationer till våldsamma fä-

der. Detta var dock ingen slutsats som följdes upp i Pappagruppens rapporter.  

Samtidigt som Pappagruppen tydligt inspirerades av mytopoetiskt tanke-

gods gav man inte uttryck för den terapeutiska inriktning som fanns hos mans-

rörelseföreträdare som Robert Bly eller Åke Högberg. Hos dessa diskuterades 

visserligen mäns roll som fäder och som identifikationsobjekt, men i störst 

utsträckning riktades ljuset mot vuxna mäns behov av personlig utveckling. I 

pappagruppens diskussion om pappasaknad, och i intervjuerna med Tunström 

och Grünewald, betonades mer behovet av den vardagliga omsorgsgivande 

papparollen. Det var på så sätt fråga om en diskurs om det faderlösa samhället, 

likt den Bly och andra hade lanserat internationellt, men anpassad och uttolkad 

på ett annat sätt där tonvikten lades vid den roll män spelade för sina barn, och 

då specifikt inriktad på mäns omsorgsgivande. En jämställd pappaledig man 

behövdes – som i titeln på pappagruppens delrapport – för barnens skull. 

Förslag och effekter 

Utifrån hur Pappagruppen hade identifierat frågan om män och jämställdhet 

och analysen av dess övergripande perspektiv och antaganden om att jäm-

ställdhetsarbetet behövde bejaka könsskillnader och motverka samhällets 

”pappasaknad”, är det nu dags att undersöka gruppens åtgärdsförslag. Föl-

jande avsnitt analyserar Pappagruppens prognostisering av problemområdet, 

gruppens specifika förslag och hur de övergripande perspektiven färgade mo-

tiveringen till dessa. Fokus ligger på vilka diskursiva effekter Pappagruppens 

argumentation fick i framställningen av policyområdet om män och jämställd-

het, vad som inkluderades, respektive exkluderades ur diskussionerna. Fokus 

läggs även på hur diskursiva motsägelser och konflikter mellan olika perspek-

tiv hanterades inom Pappagruppens tolkningsrepertoar.  

Analysen lyfter även fram på vilka sätt pappagruppen byggde vidare på, 

eller förändrade, de problemrepresentationer om faderskap och arbetsliv som 

den tidigare arbetsgruppen om mansrollen konstruerat, bland annat genom att 

på ett annorlunda sätt än tidigare lyfta fram kvinnors motstånd som en orsak 

till varför män hölls tillbaka i rollen som omvårdande pappor. Avsnittet dis-

 
510 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 27. 
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kuteras vidare hur gruppens policyförslag präglades av en diskursiv utveckl-

ing, men en regulativ kontinuitet. Motivbilden ändrades men åtgärdsförslagen 

var i flera avseenden likartade. 

Visionen om den närvarande pappan 

”Visionen för den närvarande pappan” var den term Pappagruppen använde 

när de sammanfattade sina jämställdhetspolitiska förslag. 511  I visionen beto-

nades att pappor skulle dela ansvaret för både barnen och hemarbetet. Den nya 

föräldrarollen, där såväl män som kvinnor ansvarade för både arbete och fa-

milj, innebar krav på förnyelse och förändring av arbetslivets utformning. Och 

så underströks att barnets rätt till sina föräldrar gällde även efter en skilsmässa 

och oavsett om föräldrarna levde tillsammans eller inte.512 Utgångspunkten 

för Pappagruppen var att barn behövde ha en vardaglig kontakt med båda sina 

föräldrar. Det huvudsakliga skälet till detta förklarades vara att barn skulle 

”kunna utvecklas i samspel mellan det manliga och det kvinnliga, att uppleva 

att manlighet också kan vara värme, omhändertagande och ansvar”.513 I vis-

ionen betonades att pappor skulle ta lika stort ansvar för barn och hemarbete, 

men samtidigt var det viktigt att pappan hittade ett eget förhållningsätt och ”en 

verklig papparoll”. Han skulle inte vara ”en ställföreträdande mamma”.514  

Konkret lyfte Pappagruppens fram tre huvudsakliga insatsområden: atti-

tydpåverkan i näringslivet; kvoterad föräldraförsäkring (och pappautbild-

ning); samt stärkta rättigheter för män i vårdnadsfrågor.  

Attityderna måste förändras – utmana näringslivet! 

Vad gäller det första insatsområdet slog Pappagruppen fast att frågan om när-

varande fäder i första hand behövde inriktas på att förändra attityder. Attity-

derna, inte bara bland allmänheten utan i större utsträckning i arbetslivet och 

specifikt i näringslivet, sågs som det största hindret mot mäns föräldraledig-

het. Visionen för den närvarande pappan rymde därför en vision om ett nytt 

arbetsliv, som satte mänskliga värden framför materiella och ekonomiska. 

Utan en förändring av attityder inom arbets- och näringsliv skulle någon för-

ändring av manligheten inte vara möjlig. Män skulle uppmuntras att ta ut pap-

paledighet, hämta på dagis och vara hemma med sjuka barn. Ingen karriär var 

”värd priset att mista kontakten med sina barn”, därför var det ”avgörande att 

högre chefer tar till sig uppfattningen att män är viktiga för sina barn och har 

rätt att utveckla sin papparoll”.515 I den meningen gav Pappagruppen uttryck 

för en liknande typ av kritik som arbetsgruppen om mansrollen hade gjort. 

Pappagruppen identifierade en koppling mellan arbetslivets värderingar och 

 
511 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 8, 21, (1995) s. 11, 109. 
512 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 109–110. 
513 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 109. 
514 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 109. 
515 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 32, 63, se vidare (1995) s. 11, 

104f, 115. 
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mansnormer. Istället för ekonomisk tillväxt ville gruppen sätta andra värde-

ringar i förgrunden. Målet beskrevs som att ”samhället ska gå in i ett skede 

där människors känslomässiga behov blir lika viktiga som de materiella”.516  

Betydelsen av det goda ledarskapet 

Pappagruppen undvek, till skillnad från arbetsgruppen om mansrollen, be-

greppet kapitalism – eller mer fördjupade diskussioner om strukturella fak-

torer i arbetslivet som premierade lönsamhet framför jämställdhet. Utifrån 

Christian Ylanders och Kent Angergårds managementidéer betonades istället 

möjligheterna för chefer att omfatta idéer om jämställdhet som led i en kreativ 

utveckling av företagandet. Idéer om goda ledare, empatiskt ledarskap, krea-

tivitet och ”personlig tillväxt” var en del av Pappagruppens sätt att tackla pro-

blemet med negativa attityder till jämställdhet och föräldraledighet inom ar-

betslivet.517 Under rubriken ”Utmana näringslivet!” lyfte pappagruppen fram 

att: 

… de senaste decenniernas ledarskapslitteratur visar att egenskaper som kun-

skaper, kreativitet och förmåga att kommunicera blir allt viktigare i arbetslivet, 

såväl i näringslivet som i den offentliga sektorn. Sådana egenskaper utvecklas, 

menar vi, i väsentlig grad när man också tar aktiv del i familjelivet.518 

 

De nya kreativa kvaliteter som arbetslivet behövde ställdes mot Pappagrup-

pens syn på det traditionella arbetslivet och den maskulina hämmande struktur 

som härskade där. I Pappagruppens delrapport beskrevs den traditionella man-

liga arbetsorganisationen som ett ”vasallsystem”, en del av den ”gubbstruk-

tur” som Ylander hade beskrivit i sina ledarskapsböcker.519 För att förändra 

denna struktur behövde cheferna informeras om alla positiva effekter som 

pappaledighet förde med sig både för anställda och för företagen. Detta for-

mulerades på managementprosa som att män som hade varit föräldralediga 

fick helhetsperspektiv på livet och därmed bättre ledaregenskaper. ”Behovet 

av manliga chefer och ledare med insikt i mänskligt beteende är stort”, skrev 

Pappagruppen i sin delrapport och fortsatte med att de verkligt goda ledarna 

var de som hade empatisk förmåga, en förmåga som utvecklades genom att 

pappor var nära sina barn. Uttag av föräldraledighet skulle därför vara en merit 

för karriär och chefskap.520 

Vikten av förebilder i yrkeslivet var inte någon ny idé, även arbetsgruppen 

om mansrollen hade lyft fram vikten av att män på ledande positioner agerade 

förebilder i jämställdhetsfrågor, men hos Pappagruppen skedde detta på ett 

 
516 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 67. 
517 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 17, 20, (1995) s. 68–70. 
518 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 63.  
519 Ylander (1981). 
520 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 20, 63.  
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nytt sätt i förhållande till ledarskaps- eller managementfrågor. Gruppen beto-

nade att pappaledighet bidrog till en utveckling av egenskaper som gynnade 

arbetslivet. Män som var hemma tränade sin sociala kompetens, lärde sig att 

hålla många bollar i luften eller blev stresståliga. Detta var något som fram-

hölls i olika sammanhang vid tiden i informationsmaterial från olika myndig-

heter och organisationer som ville opinionsbilda för delad föräldraledighet. 

Detta sätt att sälja in pappaledighet som en fråga om yrkesrelaterad utveckling 

har analyserats av etnologen Lisbeth Bekkengen i dennes forskning om pap-

paledighetsdiskurser. Bekkengen diskuterar vidare hur det uppstår en ”upp-

skattningens paradox” när män bemöts som hjältar i fall de tar ut delar av sin 

pappaledighet, samtidigt som kvinnor antas ta ut föräldraledighet utan att för-

vänta sig någon särskild uppskattning, vilket visar på mäns och kvinnors 

asymmetriska ansvar för barnomsorg.521  

Pappagruppen kopplade idéer om kreativitet i arbetslivet till tankar om ett 

harmoniskt samspel mellan manligt och kvinnligt. I Pappagruppens slutrap-

port ingick en intervju med Kent Angergård där han beskrev traditionella che-

fers fördomar mot pappaledighet i termer av en generationsfråga. Yngre, pro-

gressiva män ur 60-talistgenerationen skulle ställa andra krav på arbetslivet. 

Angergård tecknade ett möjligt framtidsscenario för ”den hela människan”, en 

människa som integrerade de manliga och de kvinnliga egenskaperna och där-

för kunde spela på hela ”registret”, bejaka alla sina egenskaper och lita på sin 

intuition.522  

Om fler och fler människor får utrymme för skapande får vi ett bättre samhälle. 

Hela den tekniska utvecklingen med datorer och telefax, där jag kan ha kontakt 

med mina arbetskamrater, banar väg för att kombinera papparollen med karriär-

rollen. Är vi där om tio, tjugo år är jag glad! Det kanske låter optimistiskt men 

mycket av det vi pratar om tror jag redan finns hos människor. De nya tankarna 

och idéerna ligger redan i människorna.523 

 

Angergård beskrev utvecklingen av det ”postindustriella […] kunskapssam-

hället”, där jobben blev mer kreativa, skapande och flexibla i meningen inte 

bundna till en bestämd arbetsplats, vilket inbegrep en lösning på frågan om 

balansen mellan arbete och barn.524 Givet denna problemrepresentation fram-

stod behovet av förändringar rent av som överspelat. Den nya generationens 

män var förändringsbenägna, och de hade den tekniska utvecklingen i ryggen. 

Mäns eventuella motstånd mot förändring framställdes därmed som något som 

hörde till en äldre generation.  

 
521 Bekkengen (2002). 
522 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 67–70. 
523 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 70. 
524 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 70. 
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Frågan om kvinnors underläge i arbetslivet 

Angergårds bild av att det nya kreativa och harmoniska arbetslivet gav uttryck 

för det som inom feministisk organisationsforskning brukar kritiseras för en 

övertro på att jämställdhetsutvecklingen är given över tid.525 Ett mer proble-

matiserande synsätt togs också upp i Pappagruppens delrapport, där det ingick 

en intervju med Simone Lindsten, jämställdhetsexpert på Länsstyrelsen i 

Västsverige. Hon betonade vikten av samarbete mellan kvinnor och män i 

jämställdhetsarbete, men tog upp hur de jämställdhetsproblem hon såg i ar-

betslivet främst handlade om kvinnors lägre löner, hur män fick högre lön ge-

nom att många gånger framhålla hur duktiga de var på ett annat sätt än vad 

kvinnor gjorde och att kvinnor jobbade deltid i stor utsträckning medan män 

jobbade heltid. Därför var sex timmars arbetsdag en avgörande fråga om man 

ville nå en förändring för bättre jämställdhet i arbetslivet. Lindsten tog också 

upp att det behövdes fler kvinnliga chefer och att det inte fick vara karriärens 

pris att anpassa sig efter en manlig norm.526  

Detta perspektiv på kvinnors underordning i arbetslivet, som implicerade 

en grundläggande orättvisa mellan kvinnor och män i samhället till kvinnors 

nackdel, kommenterades inte specifikt i pappagruppens rapport. Möjligen 

som en effekt av gruppens övergripande problemförståelse av att kvinnor och 

män i stort var lika negativt drabbade av samhällets rollfördelning. Däremot 

lyftes frågan om kvinnliga chefer.  

Fler kvinnliga chefer beskrevs som en nyckel till förändrade attityder och 

det påtalades att Sverige stack ut i internationell jämförelse och att det trots 

hög andel kvinnor i förvärvsarbetet fanns en mycket låg andel kvinnor i chefs-

befattningar, samt att dessa kvinnliga chefer hade lägre lön än manliga chefer. 

Staten borde därför driva på och ett program för att åstadkomma en jämn för-

delning av kvinnor och män på statliga chefsbefattningar inom en femårspe-

riod föreslogs. Detta skulle troligtvis inspirera till förändringar även i närings-

livet. Det här kan ses som ett exempel på hur Pappagruppen utformade en 

tolkningsrepertoar där det gick att förhålla sig till jämställdhet ur olika per-

spektiv och där vissa frågor om kvinnors jämställdhet kunde adresserades pa-

rallellt med gruppens fokus på mäns situation.    

Pappagaranti 

Det andra huvudsakliga insatsområdet – där gruppen kom med ett skarpt för-

slag – rörde föräldraförsäkringen. För att stötta män i kontakten med arbetsgi-

varen, när det kom till att begära föräldraledighet, föreslogs en ”pappa-

garanti”. Detta betydde en kvotering i föräldraförsäkringen. På detta sätt ut-

manade Pappagruppen den valfrihetsprincip som tidigare styrt den statliga 

 
525 Se Wahl & Holgersson (2004). 
526 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 75–79. 
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pappapolitiken i Sverige.527 Pappagarantin innebar att Pappagruppen ville re-

servera tre särskilda pappamånader. I början av 1990-talet gav föräldraförsäk-

ringen rätt till 12 månaders ledighet med 90 procents inkomstersättning. 90 av 

dessa dagar var knutna till respektive förälder men dagarna kunde överlåtas 

mellan vårdnadshavarna. Pappagruppen föreslog i sin delrapport att överlåtel-

serätten slopades. Direkt skulle detta ge tre månader som var vikta åt pappan. 

Om föräldraledigheten i framtiden skulle komma att utökas borde denna yt-

terligare tid också individualiseras och delas mellan föräldrarna, ansåg grup-

pen.528 

Detta var ett steg vidare jämfört med arbetsgruppen om mansrollen som 

aldrig förde fram kvotering av den befintliga föräldraförsäkringen som ett för-

slag. En anledning till det kan ha varit att det saknades politisk uppbackning 

för ett sådant förslag. Pappagruppen hade däremot vind i seglen i och med att 

Folkpartiet drev frågan inom regeringen. Pappagruppen framställde det som 

att tiden var mogen för en förändring. Norge hade redan infört en delvis indi-

vidualisering och frågan utreddes också i Sverige.529  

Samtidigt som Pappagruppen de facto föreslog en inskränkning av valfri-

heten inom föräldraledigheten, en reform som mer än tidigare betonade mäns 

skyldighet att ta del av föräldraförsäkringen, ansträngde gruppen sig för att 

betona detta som en fråga om ökad valfrihet.  Diskursivt kopplades förslaget 

på en kvotering av föräldraledigheten, ”pappagarantin”, till valfrihet, ökade 

möjligheter, modernitet, mod, manliga förebilder och kompetens, inte till ter-

mer som makt, rättvisa eller kvotering. Valfrihet och flexibilitet betonades 

också som en del i pappagarantins praktiska utformning. I slutrapporten ingick 

en rad råd till företag som ville arbeta för att öka pappaledigheten. Det hand-

lade bland annat om okonventionella uttag, det vill säga att pappor kunde ta 

föräldraledigt på spridda dagar, eller i samband med semester eller helg-ledig-

het och att pappan skulle ges möjlighet att ha kvar kontakten med arbetet un-

der den tid han var ledig. Talet om individualisering balanserades hos Pappa-

gruppen med betoningen på att pappaledighet inte behövde betyda tre måna-

ders obruten föräldraledighet för män. Det kunde lika gärna handla om spridda 

dagar under en längre period.530 

Pappautbildning 

Förutom reserverade pappamånader lyftes pappautbildningar fram i Pappa-

gruppens rapporter som ett sätt att förändra attityderna hos enskilda män och 

väcka lusten att vara pappa.531 Tanken var, som tidigare under 1980-talet, att 

 
527 Klinth (2002) s. 328, 359. 
528 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 65. 
529 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 65. 
530 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 112, 115–119.  
531 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 48, se även s. 43–52, samt 

(1993) s. 53–55. 
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män behövde uppmärksammas inom föräldra- och mödravården i samband 

med kvinnans graviditet.  

Pappautbildningar var ett sätt att tackla attityderna och okunskapen hos 

männen och förbereda dem på vad livet med barn skulle bli. Pappagruppen 

intervjuade olika män som arbetat med föräldrautbildning riktad till pappor, 

däribland Göran Wimmerström, från organisationen Manscentrum.532 I Pap-

pagruppens intervjuer betonades vikten av att ”upprätta papparollen”. Unga 

män var rädda att förlora sin mansidentitet om de blev pappor. Därför behövde 

de se att ”mansrollen är en bit av papparollen (…) en utvidgad och rikare roll 

än den rena mansrollen”.533 Pappautbildningar behövde med andra ord stärka 

män i deras maskulina identitet och få män att förstå att manligheten inte ho-

tades, tvärtom utvecklades av föräldraskapet. Wimmerström talade i termer av 

att det var den ”mjukhårde mannen” som man hade velat forma inom verk-

samheten.534 Pappautbildningarna skulle med andra ord förändra män – upp-

muntra dem att ta ett ökat ansvar för omsorg om barn, samtidigt som männens 

rädsla att framstå som omanliga skulle motas bort genom att betona det man-

liga i papparollen. Idealet om den mjukhårde mannen överensstämmer med 

tanken på en ”Clint Eastwood med disktrasa” som en av etnologen Marie 

Nordbergs informanter beskrev 1990-talets jämställdhetsideal för män.535  

Kvinnors motstånd  

De hindrande attityderna hos männen själva, exemplifierat med rädslan för 

vad andra män skulle tycka, ställdes mot kvinnors attityder som framställdes 

på flera sätt vara präglade av misstro mot män och av att kvinnor inte var så 

ivriga med att dela på omsorgen om barnen. 

 I syfte att ge exempel på kvinnors bild av män intervjuades kvinnor i båda 

Pappagruppens rapporter. Pappagruppen uppmärksammade där det gruppen 

kallade ”dubbelheten” i kvinnors önskan om att män skulle ta större ansvar 

och vara mer närvarande i hemmet. Gruppen förklarade att den ville ”fånga in 

det tvivel många kvinnor känner inför den moderne mannen: ’Menar han verk-

ligen allvar’”.536 Gruppen var förvånad över att ”de mest negativa reaktionerna 

mot pappagarantin kom från kvinnor”, och spekulerade i om det var så att 

kvoterade pappamånader var hotfullt för kvinnor, att det blev mindre tid för 

kvinnorna att vara hemma med barnen. Samtidigt lades till att ”bilden av att 

 
532 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 43–52. Wimmerström ingick 

bl.a. i ett projekt med pappautbildning i Upplands Väsby kommun, Arbetsgruppen om pap-

porna, barnen och arbetslivet (1993) s. 53.  
533 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 48. 
534 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 52. 
535 Det går också att hitta exempel på samma form av manligt identitetsskapande kring just 

pappaledighet i en storsäljande bok från samma period med information till blivande fäder – 

journalisten Dick Sundevalls Du ska bli pappa (1994). 
536 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 53. 
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kvinnor inte gärna delar med sig av närheten till barnen är långt ifrån enty-

dig”.537 

Underlaget gruppen hänvisade till för att belägga kvinnors motstånd pe-

kade dock snarare på att kvinnor efterfrågade mäns delaktighet. I det material 

som Pappagruppen hänvisade till i sina rapporter var de kvinnor som intervju-

ades överlag positiva till mäns föräldraledighet.538 En intervju lyftes fram sär-

skilt av Pappagruppen som exempel på kvinnors motstånd, men där betonande 

den intervjuade kvinnan behovet av jämställdhet. Det var först vid frågan om 

hur hon såg på ansvaret för barnen efter en skilsmässa som hon svarade att 

hon trodde att kvinnor var bättre lämpade för att ta hand om barnen än vad 

pappan var. Som en följdfråga fick hon svara på om hon trodde att en man 

kunde ta hand om en nio månaders bebis lika bra som en kvinna. Svaret var 

att hon visserligen trodde det, men att hon ändå trodde att det blev bättre med 

mamman, bl.a. på grund av pappans bristande tålamod. Men hon betonade att 

det var viktigt att mamman hjälpte pappan, genom att inte ta till sig barnet för 

mycket, ”hon måste dela med sig av barnet till pappan” förklarade hon.539 

Trots att detta inte var något starkt vittnesmål om kvinnligt motstånd till för-

äldralediga män förklarade Pappagruppen att ”vi tror att intervjun represente-

rar vad många unga kvinnor känner på djupet, deras progressiva synsätt blir 

en smula skenbart.” Man ville från gruppens sida inte ”moralisera” om detta, 

utan visa på utmaningarna, förklarades det.540  

Visserligen kunde Pappagruppen redovisa för uppfattningar hos kvinnor 

som var ifrågasättande, men den dubbelhet gruppen tyckte sig kunna belägga 

kunde i flera sammanhang lika väl tolkas som att kvinnor var tveksamma till 

att män skulle ta tillräckligt ansvar för barnen, inte egentligen som ett mot-

stånd till pappaledighet. Trots det beskrevs den kvinnliga ”dubbelheten” som 

ett generellt hinder för mäns ökade uttag av föräldraledighet. Att kvinnors 

motstånd accentuerades och gavs förklaringsvärde på relativt svaga grunder 

går att se som en effekt av den övergripande problemrepresentation gruppen 

konstruerade. 

Symbiosen – fanns den? 

Ett annat område där det går att se hur gruppens övrigripande perspektiv ham-

nade i konflikt med utsägelser hos sakkunniga som de intervjuade rörde den 

påstådda ”symbiosen” mellan mamma och barn. Detta var en fråga som ställde 

till problem för Pappagruppen och ledde till en diskursiv motsättning i grup-

pens problemrepresentation. Gruppen tog fasta på könsskillnader mellan kvin-

nor och män, och bland psykologer som delade och kunde backa upp dessa 

perspektiv fanns samtidigt ett ifrågasättande av lämpligheten i att pappan på 

 
537 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 106–107. 
538 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 33–41, (1995) s. 53–59. 
539 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 56. 
540 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 53. 
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ett tidigt stadium tog över omvårdnaden av det lilla barnet från mamman. Det 

förekom explicita ifrågasättanden av mäns lämplighet att vara pappalediga i 

Pappagruppens slutrapport från en grupp psykologer som gruppen hade inter-

vjuat, samtliga dömde ut tanken på att pappor skulle vara hemma med små-

barn. I delrapporten nämndes helt kort symbiosen som ett möjligt problem. 

Men hur var det egentligen med symbiosen? Fanns den eller var det bara en 

illusion? I slutrapporten diskuterades saken ingående i ett eget kapitel med 

titeln ”Förlåt att jag stör” och underrubriken ”Symbiosen – illusion eller verk-

lighet?”.541  

I det samtal som pappagruppen återgav förklarade bland annat psykologen 

Magnus Kihlbom att han ville ”framföra en konservativ tanke, nämligen att i 

spädbarnsåldern är fadern mindre viktig”. Pappan blev däremot viktigare med 

tiden och obligatorisk pappaledighet kunde därför vara en god idé när barnen 

blev större.542  Kihlbom framhöll att småpojkar behövde sin pappa i tre-fyra 

och femårsåldern och senare när de var elva eller tretton och så la han till att 

detta gällde för flickorna också, att de behövde känna att papporna uppskat-

tade dem vid olika åldrar.543 Barnpsykiatern Staffan Lang höll med om att 

pappan kunde ”öka sin tillgänglighet och närvaro” senare under barnens upp-

växt. Han var kritisk till att mamman efter att ha ammat i nio, tio månader 

”skulle ställas åt sidan bara för att han [pappan] ska få chansen”.544 Psykolo-

gen Karin Backa-Sigrell blev ”rädd” när hon hörde ”jämlikhetstanken att man 

ska vara hemma sex månader var (…) för att det ska vara jämlikt”.545  

Synpunkterna stred mot Pappagruppens politiska vision om tre individua-

liserade pappamånader och mot gruppens syn på att pappan skulle ta aktiv del 

i omvårdnaden redan hos det lilla barnet. I mötet med psykologgruppen ham-

nade Pappagruppen således i ett dilemma. Den psykologiska expertis som 

Pappagruppen tillfrågade talade emot hela det politiska projektet med pappa-

garanti och individualiserad föräldraledighet. Att denna grupp psykologer 

trots allt fick sådant utrymme handlade om att de, i egenskap av professionella 

psykologer, kunde ge vetenskaplig tyngd åt de särartsperspektiv som Pappa-

gruppen förfäktade. Men det skedde till priset av att lämpligheten med föräld-

raledigheten ifrågasattes.  

För att lösa detta problem i Pappagruppens argumentation följde ett samtal 

med Ann Britt Grünewald som hade intervjuats tidigare av gruppen om kopp-

lingen mellan frånvarande fäder och kriminalitet. Denna intervju hade kommit 

till efter samtalet med psykologgruppen. Pappagruppen förklarade att det var 

fråga om ”ännu en intervju med Ann Britt Grünewald, som ifrågasätter en del 

 
541 Dessa var psykoanalytikern Staffan Lang, psykologen Marie Wadsby, och psykoanalyti-

kerna Karin Backa-Sigrell och Magnus Kihlbom, Arbetsgruppen om papporna, barnen och ar-

betslivet (1995) s. 83. 
542 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 83f. 
543 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 83f. 
544 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 83f. 
545 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 85. 
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av det utvecklingspsykologiska synsättet”.546 I intervjun beskrev Pappagrup-

pen hur de träffat förespråkare för uppfattningen att män inte fick störa sym-

biosen mellan kvinnan och barnet vilket Grünewald bestämt avfärdade.547 Hon 

förklarade i stället vikten av att männen var med ända från början i barnens liv 

och grundlade en relation mellan barn och förälder full av kärlek.  

I ett avslutande kapitel i slutrapporten avfärdades idén att kvinnan stod när-

mare barnen. Visserligen talade flera ”traditionella psykoanalytiker” om ris-

ken att pappan störde symbiosen, men Pappagruppen förklarade att ”vi tror 

inte att det är så.” Gruppen la också till att den lutade sig mot ”moderna ana-

lytiker” som visat att mer än en person kunde få plats i det lilla barnets värld.548 

Det framgick dock inte vilka dessa moderna psykologer var. Skulle pappa-

gruppen ha sökt stöd för sina förslag om föräldralediga pappor hos psykolo-

giska experter som företrädde könsrollsteoretiska perspektiv – som Lars Jal-

mert – skulle dessa troligtvis starkt ifrågasatt gruppens syn på att bejaka skill-

naderna mellan manligt och kvinnligt. 

Diskussionen om symbios visar på hur pappagruppen upprättade en töjbar 

tolkningsrepertoar. Diskursiva motsättningar kunde helt enkelt överbryggas 

med hjälp av att ställa olika grupper av psykologisk expertis mot varandra och 

genom att ge röst åt andra professionella som kunde erbjuda en legitimitet åt 

gruppens resonemang.  

Den diskriminerade mannen – förslag rörande vårdnadsfrågor  

Pappagruppens tredje och sista huvudsakliga insatsområdet gällde vårdnads-

frågor.  Frågan om vårdnadstvister hade inte ingått i de direktiv som gruppen 

hade fått utan var något som Pappagruppen hade valt att ta upp på eget be-

våg.549 Genom att ta sin utgångspunkt i frågan om pappasaknad och frånva-

rande fäder kunde gruppen vidga tolkningen av uppdraget från att enbart fö-

reslå sätt att öka uttaget av pappaledighet till att också diskutera frågan om 

män som tappade kontakten med barnen efter en separation. Gruppen utgick 

från ”insikten att många pappor blir frånvarande just i samband med skilsmäs-

sor” och valde därför att föreslå ändringar i vårdnadslagarna.550 Detta formu-

lerades i visionen för den närvarande pappan i termer av att värna barnens rätt 

till båda sina föräldrar också om föräldrarna gick skilda vägar. Det handlade 

om att ”skydda barnet vid skilsmässa” och att ”barnens rätt till båda sina för-

äldrar måste gå före föräldrarnas bitterhet och önskan att slippa se varandra 

 
546 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 92f. 
547 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 92f. 
548 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 107. 
549 I slutrapporten framgår att frågan uppmärksammats ”delvis utanför våra direktiv”, Arbets-

gruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 12. 
550 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 12.  
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efter en skilsmässa”. Barnet fick inte bli ”ett tillhygge i föräldrarnas konflikt 

med varandra”.551 

Pappagruppen föreslog redan i sin delrapport att vårdnadslagarna behövde 

reformeras. Gruppen lämnade inga specifika författningsförslag men hävdade 

att en förälder i praktiken kunde ha vetorätt mot gemensam vårdnad och att 

detta inte var acceptabelt. Istället borde en extern bedömning göras för att ut-

reda om barnet skulle riskera att ta skada av den gemensamma vårdnaden. 

Familjerådgivning med både kvinnliga och manliga rådgivare borde också er-

bjudas till föräldrar med problem och väntetiderna i vårdnadsärenden behövde 

kortas.552 I slutrapporten skärpte Pappagruppen sina förslag och fastslog re-

kommendationen att enskild vårdnad helt borde avskaffas.553 Från det att fa-

derskapet hade fastställts skulle gemensam vårdnad gälla, oavsett omständig-

heter.  

Frågan om vårdnadstvister diskuterades i gruppens slutrapport i ett kapitel 

med rubriken ”Den diskriminerade mannen”.554 Där talade Pappagruppen om 

samhällets dubbla budskap, ett uttryck som sedan upprepades i de avslutande 

delarna av rapporten. Det dubbla budskapet var att män uppmuntrades att vara 

likvärdiga föräldrar när det gällde föräldraledighet men att män samtidigt dis-

kriminerades och inte sågs som likvärdiga föräldrar i vårdnadstvister. Som 

grund för att det förekom diskriminerande attityder tog gruppen fasta på att 

gemensam vårdnad inte var generell princip för ogifta föräldrar och citerade 

ett stycke från en regeringens proposition 1990/91:8 om vårdnad och umgänge 

där frågan om en ogift man automatiskt skulle få gemensam vårdnad hade 

diskuterats.555 Detta förslag hade avfärdats i propositionen och det underlig-

gande skälet till detta kunde tolkas som att lagstiftaren ville ge ”den ogifta 

mamman en möjlighet att hindra en eventuell olämplig pappa från att kompli-

cera hennes och barnens situation”.556  Men att det fanns erfarenheter av dåliga 

pappor kunde inte vara skäl nog till en generell regel som inverkade på mäns 

rättigheter som föräldrar, fastslog Pappagruppen. Undantagsfallen, de dåliga 

 
551 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 66, se vidare (1995) s. 

110,113.  
552 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 66, (1995) s. 67.  
553 Gemensam vårdnad skulle vara den enda möjliga formen av juridiskt vårdnadsbegrepp. In-

nebörden av gemensam vårdnad skulle dessutom stärkas så att avgörande beslut som kunde 

påverka barnets kontakt med sina respektive föräldrar skulle fattas i samförstånd av föräldrarna. 

Frågan om umgängesrätten skulle också kunna fastslås inom ramen för gemensam vårdnad. 

Gruppen lade även till ett förslag om att särskilda familjerättsenheter borde inrättas där leda-

möterna utbildats efter erfarenheter av ”modernt och delat föräldraskap” Arbetsgruppen om 

papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 12. 
554 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 97. 
555 Se Prop 1990/91:8, förslagen i propositionen syftade bland annat till att föräldrarna i så stor 

utsträckning som möjligt skulle kunna komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor och att 

kommunerna skulle erbjuda samarbetssamtal till föräldrar i tvist.  
556 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 97.  
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eller våldsamma männen, kunde inte vara grunden för generella regler för alla 

män.557  

Det var inte barnens upplevelse av skilsmässor eller av konflikter som fo-

kuserades i Pappagruppens rapporter, det var vuxna mäns perspektiv som för-

des fram. I gruppens delrapport intervjuades Hans-Erik Jonsson som arbetade 

på Mansjouren i Stockholm.558 Han beskrev hur de män som sökte stöd i regel 

var män i yngre medelåldern som hade genomgått en skilsmässa eller en se-

paration från en ”kvinna som sätter käppar i hjulet för umgänge med barnen”. 

Han lade samtidigt till att syftet med jouren var att stödja och lyssna på män 

och att ”ett problem med mansjouren är att man bara hör ena parten”.559 Jons-

son förklarade sin sympati för männen han mötte i jourverksamheten och tog 

upp männens bristfälliga kunskaper i vilka juridiska rättigheter de faktiskt 

hade och hur de led av att stängas ute från ansvaret och umgänget med barnen: 

En kvinna som har gemensam vårdnad med sin man kan när som helst säga att 

hon inte vill ha gemensam vårdnad och det går till någon form av domstol. Där 

förlorar han i de flesta fall. Det räcker med att lyfta på luren, säga nej och loppet 

är kört. 560 

 

Efter denna beskrivning av manlig rättslöshet poängterade Jonson att det 

också fanns exempel på ”en aggressivitet bland män som kan drabba barnen 

då de används som slagträ mot hustrun”.561 Det som behövdes i det långa lop-

pet handlade om att ”bryta den gamla generationens frånvarande pappa” och 

uppmärksamma ”att pappor är viktiga och att utan pappor går det fel i upp-

växten.” Ett problem var enligt Jonsson att massmedia och kvällstidningar en-

bart uppmärksammade ”förföljda, misshandlade och hunsade kvinnor som 

måste söka skydd i kvinnohus och detta med all rätt. Men det ger en sorts 

motpropaganda att pappor inte behövs”.562  

Frågor om mäns våld mot kvinnor hade fått politisk uppmärksamhet under 

början av 1990-talet, dels genom kvinnojourernas arbete, dels genom den 

könsmaktförståelse som utvecklades parallellt med den särartsdiskurs som 

Pappagruppen omfattade. 563 Det var sannolikt detta Jonsson avsåg och han 

 
557 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 98. 
558 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 45–48, Jonsson intervjuades 

även i slutrapporten då om pappautbildnigar och om värdet av att förändra attityderna till pap-

parollen (1995) s. 48. 
559 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 45. 
560 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 46. 
561 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 46. 
562 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993) s. 48. 
563 Frågan om mäns våld mot kvinnor lyftes på flera sätt inom politiken vid tiden. 1993 inrätta-

des bland annat en specialinrättad professur, inriktad på våld mot kvinnor och samma år tillsatte 

socialminister Bengt Westerberg en kvinnovåldskommission som skulle granska våld i hemmet 

ur ett kvinnoperspektiv. Se vidare kapitel 4 i denna avhandling. Se även Wendt (2002). 
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satte fingret på ett dilemma för Pappagruppen och andra företrädare för pap-

pors rättigheter som Mansjouren. Det var svårt att blunda för problemet med 

våldsamma män. Skulle exempelvis en misshandlande man ha umgängesrätt 

med sina barn efter en separation? Hur skulle man ställa sig till mäns rätt till 

barnen om kvinnans begäran om enskild vårdnad grundade sig på att mannen 

hade varit våldsam, antingen mot kvinnan eller mot barnen. Detta var dock 

inget resonemang som uttrycktes eller utvecklades hos Pappagruppen.  

Talet om ”den diskriminerade mannen” innebar både en fortsättning och 

förändring jämfört med den maskulinitetspolitiska problembeskrivning som 

hade förts fram inom arbetsgruppen om mansrollen på 1980-talet. I stort var 

problembilden och exemplen på mäns erfarenheter i samband med separat-

ioner och vårdnadstvister samma.564 Som diskuterades i avhandlingens före-

gående kapitel hade jämställdhets- och familjepolitiken fångat upp frågan om 

män och separationer med hänvisning till arbetsgruppen om mansrollens 

idéprogram från 1985. Hos pappagruppen ställdes dock på ett nytt sätt kon-

kreta åtgärdsförslag utifrån en starkt betonad manlig förfördelning. Mannen 

fastslogs vara diskriminerad – missgynnad på grund av en ojämställd rätts-

praxis. En ytterligare skillnad var också att maskulinitetspolitiken på 1980-

talet adresserade frågan om våld mot kvinnor och män som utövade våld. 

Detta var frånvarande frågor för Pappagruppen. De våldsamma männen ex-

kluderades ur diskussionen om vårdnadsfrågor hos Pappagruppen. Det var ett 

avgränsat problem som inte skulle spilla över på andra mäns situation vid en 

eventuell vårdnadstvist. Detta var ett perspektiv som skulle möta starka reakt-

ioner under den senare delen av 1990-talet då gruppens förslag kom att bere-

das politiskt.  

Synen på skillnader bland män  

Innan frågan om hur Pappagruppens förslag hanterades inom jämställdhets-

politiken avhandlas, ska följande avsnitt analysera gruppens sätt att hantera 

frågor om maktrelationer och skillnader mellan män. Pappagruppen hade ge-

nerellt ett homogeniserande perspektiv på män. Frågor om skillnader beroende 

på klass, etnicitet, eller sexualitet var frånvarande. Det går att se detta som en 

effekt av gruppens betoning på det väsensskilt manliga. Frågor om relationer 

inom gruppen män, mäns olika förutsättningar eller maktrelationer mellan 

män hade inget direkt fäste i särartsdiskursen. Skillnaderna mellan kvinnor 

och män var det primära. Pappagruppen lyfte inte någon särskild diskussion 

 
564 På samma sätt som Arbetsgruppen om mansrollen hade gjort tidigare påpekade Pappagrup-

pen att hälsoaspekterna kopplat till mäns separationer hade ett samhällsekonomiskt pris. Inter-

vjun med Jonsson följdes av ett utdrag ur Hans Hallbergs doktorsavhandling Divorced middle-

aged men. Psychosocial and medical aspects (1991) om frånskilda mäns psykosociala och fy-

siska hälsa. Den beskrev hur skilsmässor ledde till en traumatisk kris för många män vilket 

avspeglade sig i ökad dödlighet och inte minst alkoholkonsumtion. Arbetsgruppen om pap-

porna, barnen och arbetslivet (1993) s. 48–52.  
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om män som hade invandrat, något arbetsgruppen om mansrollen hade haft 

uppdrag att göra. Pappagruppen hade inte heller den föregående arbetsgrup-

pens fokus på klassfrågor och skilda förutsättningar för arbetare respektive 

tjänstemän. Men det betydde inte att den identitet som man eller pappa, som 

gruppen fokuserade på, helt frånsåg variation.  

Sett till Pappagruppens opinionsbildande arbete gjorde gruppen en poäng 

av att visa upp olikheter i representationen av män. Det handlade främst om 

gruppens ledamot Lars ”Lövis” Löfström, som var paralympiker. Löfström 

hade förklarat syftet med sitt deltagande i gruppen, som nämnts, som att ifrå-

gasätta vad en ”riktig man” såg ut som och han framhöll att hans engagemang 

mot fördomar, och för jämställdhet, bottnade i hans erfarenhet som de attityder 

han mött som rullstolsburen. Förutom detta fick dock en annan fråga om för-

domar stor uppmärksamhet i samband med Pappagruppens verksamhet, på ett 

sätt som den inte haft i den tidigare maskulinitetspolitiken – frågan om homo-

sexualitet.  

Pappa och homosexuell  

Frågor om mäns skilda sexuella identiteter, homofobi och homosexualitet 

hade varit frånvarande i Pappagruppens utredningsmaterial, men dessa frågor 

hamnade i blixtbelysning när en av gruppens ledamöter, centerpartisten And-

reas Carlgren, valde att komma ut offentligt som homosexuell. Carlgren 

gjorde detta i teveprogrammet ”Fyra män och en fårfiol” som sändes i SVT, 

den 29 mars 1995. Där samtalade Journalisten Annika Hagström med fyra av 

Pappagruppens ledamöter om den rapport som de nyss hade avslutat och deras 

erfarenheter och tankar om faderskap och att vara män.565  

Carlgren hade på förhand aviserat att han skulle komma ut i teveprogram-

met och innan programmet sändes hade dagspressen slagit upp nyheten stort. 

Carlgren var ett ledande namn inom Centerpartiet, och i media diskuterades 

inte bara att Sverige hade fått en öppet homosexuell toppolitiker, det spekule-

rades även i att Carlgren valde att komma ut på grund av att han nämndes som 

en möjlig ny partiledare för Centern, som efterträdare till Olof Johansson. 

Inom delar av partiet och bland journalister hade Carlgrens homosexualitet 

varit känd, men skulle han bli partiledare behövde detta bli offentligt.566 

När Carlgren kom ut gjorde han det som pappa. Han gjorde det i ett teve-

program som handlade om Pappagruppen och han gjorde det uppbackad av de 

övriga ledamöterna i gruppen. På det sättet klev frågor om homosexualitet in 

i den statliga maskulinitetspolitiken, men inte i eget namn. Det var inte på 

grund av att det fanns homosexuella, och att homosexualitet i sig var relevant 

inom politik som inriktade sig på frågor om män och maskulinitet, som frågan 

 
565 SVT (1995-03-29), Hagström ledde ett samtal med Anders Carlgren, Greger Hatt, Jens Or-

back och Lars Löfström.  
566 Se exempelvis ” Du kommer aldrig bli partiledare, Carlgren – tyvärr” Aftonbladet (1995-03-

29).  
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nu aktualiserades inom maskulinitetspolitiken, det var som en effekt av att det 

faktiskt fanns pappor som var homosexuella. I och med detta blev homosexu-

ella mäns erfarenheter en fråga som blixtbelystes i ett statliga maskulinitets-

politiskt sammanhang. Samtidigt syntes inget av detta i Pappagruppens fak-

tiska rapporter. Frågan om homosexualitet diskuterades i den mediala debat-

ten och uppmärksamheten kring Pappagruppen via Andreas Carlgren, men 

utan att artikuleras i Pappagruppens utredningstexter. Trots att Pappagruppen 

hade framhållit att dess utredningsarbete var annorlunda, att det handlade om 

känslor, livserfarenheter och att frågorna ”gick under huden”, så ingick inte 

frågan om att vara pappa och homosexuell bland skildringarna som ingick i 

gruppens rapporter. 

Carlgren tog plats i offentligheten som representant för homosexuella po-

litiker och pappor. Genom sin roll legitimerade han en identitet som gay och 

pappa. Och utifrån hans uppgift som maskulinitetspolitisk utredare utmanades 

i förlängningen den heterosexuella matris som varit så starkt artikulerad i Pap-

pagruppens tal om spelet mellan det manliga och det kvinnliga.567 Den statliga 

maskulinitetspolitikens heteronormativitet rubbades på det sättet via ett inslag 

i media, inte genom gruppens policyprodukter. Detta markerade dock kopp-

lingen mellan frågan om män och jämställdhet och frågor om homosexualitet 

på ett sätt som visade på en ny dimension för den fortsatta politiken.  

Jämställdhetspolitikens hantering av mansfrågan 

Pappagruppens sätt att problematisera männens plats i jämställdhetspolitiken 

och talet om att bejaka könsskillnader skilde sig markant från den tidigare Ar-

betsgruppen om mansrollen. Men de konkreta förslag som lämnades gick i 

linje med den föregående gruppens sätt att både föra fram pappaledighetens 

betydelse och lyfta fram frågor om mäns möjliga utsatta roll i vårdnadstvister. 

Följande avsnitt rör avhandlingens fjärde frågeställning om den formella in-

stitutionaliseringen av maskulinitetspolitiken. Hur fäste pappagruppens pro-

blemformuleringar i den övergripande jämställdhetspolitiken?  

Reserverad pappamånad 

Socialminister Bengt Westerberg, som hade tagit över ansvaret som jämställd-

hetsminister efter Birgit Friggebo, lämnade 1994 över den borgerliga rege-

ringens proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat 

ansvar till Riksdagen. I denna var den nya kvoterade så kallade pappamåna-

den en av de stora frågorna. Reformen innebar att en månad av föräldrapen-

ningen reserverades för respektive förälder och lagförslaget trädde i kraft 

 
567 Jag har tidigare diskuterat Pappagruppens verksamhet kopplat till begreppet heteronormati-

vitet i Järvklo (2008). 



173 

1995.568 I propositionen hänvisade Westerberg till de förslag om pappagaranti 

som pappagruppen hade lämnat i sin delrapport. Westerberg hänvisade även 

till förslag som lämnats av Löneskillnadsutredningen (SOU1993:7) och från 

en särskild arbetsgrupp för översyn av vissa frågor inom föräldraförsäkringen 

(Ds 1993:87) som tillsatts inom Socialdepartementet. Den senare föreslog en 

kvotering på 1 månad, vilket var det förslag regeringen gick vidare med.569 I 

propositionen föreslogs även fortsatta satsningar på information och opinions-

bildning för att stimulera fäder att i ökad utsträckning ta ut föräldraledighet. 

Här nämndes arbetet som tidigare hade bedrivits av Idégruppen om mansrolls-

frågor och att den sedan hade ersatts med den nya Arbetsgruppen om barnen, 

papporna och arbetsmarknaden. I linje med Pappagruppens förslag betonades 

vikten av att chefer i arbetslivet skulle få ökad kunskap om betydelsen av att 

föräldrarna delade på föräldraledigheten. Även nyttan med särskilda pappa-

grupper inom mödravården lyftes fram.570 På så sätt följdes Pappagruppens 

åtgärdsförslag upp i politiken. Maskulinitetspolitiska åtgärder fortsatte att ha 

ett institutionellt fäste. 

Genusteorin befästs i politiken 

Den särartsanalys Pappagruppen hade utgått från, och talet om ”den uppskat-

tande blinkningen mellan könen”, fick däremot inget som helst omnämnande. 

Tvärtom så var det den feministiska genusteorin den dominerade analysen i 

den borgerliga jämställdhetspropositionen. I propositionen fastslogs att forsk-

ningen på senare tid hade ökat kunskaperna om orsakerna till den bristande 

jämställdheten. Med hänvisning till Maktutredningen (SOU 1990:4) beskrevs 

teorin om ”genussystemet” och hur detta förklarade det ojämna maktförhål-

landet mellan kvinnor och män.571 Kunskaperna om de mekanismer som vid-

makthöll en kvinnlig underordning och en manlig överordning i samhällslivet 

olika delar backades även upp med hänvisning till företrädare för den senaste 

kvinnoforskningen som Maud Eduards och Carin Holmberg. Utifrån denna 

forskning förklarades vidare att attitydpåverkan inte var ett tillräckligt medel 

för att nå förändring och att jämställdhetspolitiken framöver i högre grad be-

hövde inriktas mot åtgärder på strukturell nivå.572 Propositionen hänvisade 

även till Lars Jalmerts analys av de svenska männens ”i-princip” förhållande 

vad gällde uttag av pappaledighet.573 Det var i förhållande till dessa perspektiv 

 
568 Proposition 1993/94:147, Reformen omnämndes i Pappagruppens slutrapport från 1995, och 

gruppen förklarade att reformen var ett första viktigt steg på vägen mot förändring, men grup-

pen vidhöll det förslag om tre månader som man lämnat i sin delrapport, Arbetsgruppen om 

papporna, barnen och arbetslivet (1995) s. 111. 
569 Proposition 1993/94:147, s. 65f, SOU1993:7, Ds 1993:87. 
570 Proposition 1993/94:147, s. 69, 72. 
571 Proposition 1993/94:147, s. 20, SOU 1990:4 
572 Proposition 1993/94:147, s. 22. 
573 Proposition 1993/94:147, s. 64. 
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som en kvotering av föräldraförsäkringen motiverades, som en strukturell åt-

gärd för att öka männens faktiska uttag av föräldraledighet och därmed bidra 

till jämställdhet.  

Den borgerliga regeringen fortsatte således med att befästa en genusteore-

tisk grundad förståelse av jämställdhet som en fråga om att bryta kvinnors 

strukturella underordning i samhället, en problemrepresentation som börjat att 

etablerats av den föregående socialdemokratiska regeringen. Det borgerliga 

regeringsinnehavet innebar således inte något brott, utan fortsatte en stegvis 

utveckling (incremental change) av jämställdhetspolitikens övergripande pro-

blemförståelse. 

Genusteorin vann således tydligt kampen om hegemonin över jämställd-

hetspolitikens diskursiva inramning. Pappagruppens särartsperspektiv fick 

inget inflytande. Men gruppens förslag om kvotering av föräldraförsäkringen 

gick i linje med det regeringen kom att förverkliga. Vad gällde Pappagruppens 

förslag om vårdnadsfrågor, nämndes bara kort att gruppen förutom föräldra-

ledighet även hade behandlat ”relationerna mellan barn och föräldrar efter 

skilsmässa”. Men detta följdes inte upp ytterligare i propositionen.574 Det be-

tydde dock inte att förslagen Pappagruppen hade lämnat inte skulle komma att 

hörsammas. Förslagen och problembilden som gruppen hade lämnat skulle 

nämligen komma att följas upp under andra hälften av 1990-talet och av den 

socialdemokratiska regeringen som återkom i regeringsställning efter valet 

1994.  

 
574 Proposition 1993/94:147, s. 66. 
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4. Könsmakt, män och våld  

Åren efter 1995 innebar ett genomslag för den statliga maskulinitetspolitiken 

i Sverige med ökad synlighet för policyområdet män och jämställdhet. Genom 

Arbetsgruppen om mansrollen hade en statlig maskulinitetspolitik institution-

aliserats under 1980-talet – regeringen hade pekat ut behovet av att sprida 

kunskaper om hur jämställdhet relaterar till mäns liv och av jämställdhetspo-

litiska insatser som fokuserade på män. Inom jämställdhetspolitiken hade 

detta omnämnts i termer av en mansrollsfråga som visserligen relaterade till 

olika delområden som män i kvinnoyrken, eller våldsförebyggande arbete, 

men som tematiskt sorterades under frågan om jämställdhet i familjen. För-

äldraledighetsfrågan var den centrala frågan för maskulinitetspolitiken, något 

som tydliggjorts ytterligare under den borgerliga samlingsregeringen under 

1990-talets inledning. Under den socialdemokratiska regeringen, inlednings-

vis ledd av Ingvar Carlsson och därefter Göran Persson, som tillträdde 1994 

fick nu maskulinitetspolitiken en tydligare prioritet.  

I de jämställdhetspolitiska skrivelser som den nya socialdemokratiska re-

geringen lade fram ingick frågor om män och jämställdhetsarbete som ett hu-

vudsakligt delområde inom jämställdhetspolitiken. Under denna tematisering 

avhandlas både frågor om jämställdhet i familjen, män i barnomsorg och skola 

samt män och våld. Därmed fick den breda ansats som arbetsgruppen om 

mansrollen hade föreslagit på 1980-talet tydligt institutionellt fäste. Det hand-

lade inte om den särartsinfluerade problembeskrivning som regeringens pap-

pagrupp förfäktat, utan en politik baserad på genusteorins syn på kön som so-

cialt konstruerat. Frågan om nya män – och behovet av mäns engagemang för 

jämställdhet – lanserades även av Sverige i internationella sammanhang. In-

tressant nog skedde detta genomslag för maskulinitetspolitiken samtidigt med 

en tydlig feministisk radikalisering av jämställdhetspolitiken.  

Följande kapitel har ett något annorlunda upplägg än de två tidigare. Inled-

ningsvis analyseras hur frågan om män och jämställdhet politiserades och in-

stitutionaliserades av den nya socialdemokratiska regeringen under mitten av 

1990-talet. Därefter diskuteras hur den diskursiva inramningen av frågorna 

om män och jämställdhet utvecklas i relation till att ett feministiskt köns-

maktsperspektiv och teorier om mäns våld mot kvinnor får allt större utrymme 

i politik och samhällsdebatt under särskilt den senare delen av 1990-talet. Där-

efter analyseras hur mansfrågorna politiseras under jämställdhetsminister 
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Margareta Winberg, som tillsätter projektet Män och jämställdhet 1998, i sam-

band med en uppmärksammad debatt om män och sexuellt våld. Därefter ana-

lyseras problematiseringen av mansfrågorna inom detta projekt, och avslut-

ningsvis hur institutionaliseringen av maskulinitetspoltiken utvecklades under 

2000-talet. 

Feminismen och de nordiska nya männen   

Den feministiska genus- och könsmaktsdiskurs som hade växt fram under det 

inledande 1990-talet kom att utgöra en avgörande diskursiv inramning för 

mansfrågorna. Som nämnts hade dessa perspektiv presenterats inom statligt 

utredningsarbete, där flera feministiska forskare hade deltagit.575 Inför valet 

1994 drevs jämställdhetsfrågorna av det feministiska nätverket Stödstrum-

porna, representerade av bland annat journalisten Maria-Pia Boëthius. 

Stödstrumporna krävde ”halva makten hela lönen” och hotade dessutom med 

att starta ett kvinnoparti, något som fick stor effekt. Riksdagspartierna tog upp 

jämställdhetsfrågorna och när Socialdemokraterna vann tillbaka regerings-

makten 1994 var det med varvade riksdagslistor efter principen om ”varannan 

damernas”.576 Året innan valet hade S-kvinnorna antagit ett ”Feministiskt 

handlingsprogram” och i Ingvar Carlsons nya regering var hälften av statsrå-

den kvinnor. Mona Sahlin blev biträdande statsminister, ansvarig för bland 

annat jämställdhet och satsade på att öka prioriteringen av och synligheten för 

jämställdhetsfrågorna.577  

Denna feministiska debatt påverkade således politiken, ledde till etableran-

det av representationsprincipen om varannan damernas och stärkte kvinnors 

representation i riksdagen. Regeringsskiftet går, som övriga regeringsskiften 

där oppositionen vinner valet att betrakta som ett politiskt formativt moment 

som öppnar upp möjligheter till institutionell förändring. Sådan institutionell 

förändring skedde när det gällde frågan om representation578 Vad gäller jäm-

ställdhetspolitikens inriktning i övrigt har föregående kapitel dock pekat på 

hur en diskursiv utveckling inom jämställdhetspolitiken i feministisk riktning 

redan påbörjats under Socialdemokraternas tidigare år i regeringsställning och 

sedan befästs under den borgerliga samlingsregeringen under 1990-talets in-

ledning. Att feminism kom att prägla den kommande jämställdhetspolitiken 

under 1990-talet kan därmed förstås som ett uttryck för en stegvis utveckling 

(incremental change) snarare än som en effekt av regeringsskiftena. Även när 

 
575 Yvonne Hirdmans teori om genussystemet var, som nämnts, en uppmärksammad del i Makt-

utredningen (SOU 1990:44), Hirdman (1988a). Därtill ingick perspektiv på makt och kön i ut-

redningen Varannan damernas som 1987 föreslog könskvotering för att öka kvinnors andel i 

politiken (SOU 1987:19).  
576 Freidenvall (2006). 
577 Eduards (2002) s. 27f, 48, 69. 
578 Freidenvall (2006). 
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det kommer till att policyområdet män och jämställdhet fick en ökad prioritet 

och ökad synlighet i jämställdhetspolitiken, går det att betrakta detta som re-

sultatet av en stegvis utveckling av den politik som initierats av föregående 

regeringar. Denna diskussion om kontinuitet och stegvis utveckling kommer 

att följas upp i avhandlingens avslutande kapitel.  

Vad gäller hur frågan om män och jämställdhet politiserades av den nya 

regeringen kan det konstateras att Sahlin inte tillsatte någon ny arbetsgrupp 

som specifikt skulle arbeta med frågor om män, istället adresserades frågan på 

andra sätt, både inom internationellt arbete och genom initiativ nationellt. Till 

den FN-ledda kvinnokonferensen i Beijing 1995 sammanställdes, på Sahlins 

initiativ, en antologi på engelska Men on Men: Eight Swedish Men’s Personal 

Views on Equality, Masculinity and Parenthood.579 Antologin skulle lyfta fram 

den svenska debatten om jämställd manlighet, och samlade kända författare 

som Niklas Rådström och Per Olov Enquist liksom sakkunniga som barnläka-

ren Lars H Gustavsson och etnologen Jonas Frykman. Socialdemokraten Gre-

ger Hatt, som hade ingått i den tidigare borgerliga regeringens Pappagrupp, 

bidrog med en text. Dessutom skrev den tidigare social- och jämställdhetsmi-

nistern Bengt Westerberg om sin vision av ett jämställt samhälle.  

I förordet, skrivet av Ingvar Carlsson, förklarade statsministern vikten av 

jämställdhetsutvecklingen och framhöll sin egen regering som ett föredöme. I 

överensstämmelse med de nya perspektiv på makt som hade lanserats i jäm-

ställdhetspolitiken förklarade han att ”we can no longer afford to be patriar-

chal, to be sexist, and to discriminate”. Män behövde bli ”good partners in 

modern feminism” samtidigt som kvinnor behövde stödja männens sökande 

efter en ny mansroll.580 Den tidigare maskulinitetspolitiska frågan om att män 

behövde stödjas för att finna en ny mansroll, kopplades på det här sättet till 

begreppet feminism. Samtidigt präglades flera bidrag i antologin av det 

särartsperspektiv som hade funnits inom den statliga Pappagruppen. Jonas 

Frykman skrev om männens särart och hänvisade till både Robert Bly och till 

Blys svenske uttolkare Åke Högberg.581 Lars H Gustavsson skrev om hur män 

måste ta ansvar för att motverka våld mot kvinnor och hänvisade även han till 

idéer om det ”djupt maskulina” och ”det vilda i mannen”.582 I den bredare 

jämställdhetspolitiska diskussionen om män kring mitten av 1990-talet åter-

fanns på detta sätt en bred tolkningsrepertoar. Det fanns utrymme för både 

särartsidéer och genusteori, av viljan att tala om kvinnors och mäns gemen-

samma intresse och av viljan att kritisera männens överordning. 

 
579 Socialdepartementet (1995).  
580 Socialdepartementet (1995) s. 7f.  
581 Socialdepartementet (1995) s. 166.  
582 Socialdepartementet (1995) s. 66f. Citat har översats från engelska av mig. Frykman hade 

tidigare medverkat till att presentera Connells teoribildning om hegemonisk maskulinitet i 

Bengtsson & Frykman (1987). 
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Sverige hade varit föregångare i att formulera politiska perspektiv på frågor 

om män och jämställdhet i och med arbetet inom Arbetsgruppen om mans-

rollen på 1980-talet. Under 1990-talet började flera liknande initiativ genom-

föras i andra nordiska länder och dessa frågor togs även upp av Nordiska rådet 

som 1995 arrangerade en stor konferens om män och maskulinitet i Stock-

holm, i syfte att stärka de olika ländernas politiska insatser kring män och 

jämställdhet. Mer än 500 deltagare samlades vid konferensen som gick under 

namnet ”Nordens män en skiftande skara” med den engelska översättningen 

”Toward New Masculinities”.583 Konferensen dokumenterades och resulte-

rade i en tryckt rapport. I förordet till denna beskrevs hur syftet med det nor-

diska samarbetet var att bidra till framväxten av ”den nye mannen”, ett arbete 

där de nordiska länderna förklarades vara världsledande. Därför ansågs det 

viktigt att de nordiska länderna lyfte frågan om män och jämställdhet i inter-

nationella sammanhang.584 Den nye mannen kunde ses som själva symbolen 

för framtiden – en idépolitisk exportprodukt.585 

Problemrepresentationen om män och jämställdhet som konstruerades 

inom jämställdhetspolitiken vid denna tidpunkt hanterade två olika perspektiv. 

Det ena handlade om att framhålla mäns delaktighet och bidrag till jämställd-

hetsarbetet, och därmed understödja vad som sågs som en pågående positiv 

utveckling – detta gick i linje med den anda som den tidigare Pappagruppen 

utvecklat om en pågående rörelse bland män att ta frågan om ett nytt faderskap 

på allvar. Det andra handlade – utifrån feministiska analyser – om att påtala 

mäns institutionella privilegier och överordning i samhället.   

Mona Sahlin inledningstalade vid Nordiska ministerrådets manskonferens 

i Stockholm. Hon talade om hur hon ville engagera män i jämställdhetsarbetet 

och nämnde negativa aspekter som var kopplade till manligheten, som sexism 

och förtryck. Sahlin balanserade mellan att tala om positiva och negativa sidor 

av manligheten: ”både […] det man kallar de onda sidorna och de goda si-

dorna”.586 Som exempel på de goda sidorna framhöll Sahlin de nordiska män-

nens delaktighet i jämställdhetsutvecklingen och deras sätt att både vara man-

liga och jämställda: 

… män som är som karlar och ger plats både åt sig själva och åt kvinnorna. 

Starka, jämställda, härliga nordiska män som har medverkat till ett i många av-

seenden jämställt paradis här uppe i Norden, jämfört med hur det är på många 

andra ställen i världen.587 

 

 
583 Dammert, Lauri (red.) (1995).  
584 Dammert, Lauri (red.) (1995) s. 9.  
585 Dagens Nyheter hade bland annat en nyhetsartikel om hur Greger Hatt blivit inbjuden till 

det brittiska parlamentet, ”Svensk papparoll går på export”, Dagens Nyheter (1996-07-08). 
586 Dammert (1995) s. 21f.  
587 Dammert (1995) s. 22. 
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Denna beskrivning av nordiska jämställda karlakarlar och det nordiska jäm-

ställda paradiset kan både läsas som självbekräftande politiskt tal om de nor-

diska jämställdhetspolitikens framgång och som ett försäkrande om att jäm-

ställdheten inte hotade grundläggande könsskillnader mellan män och kvin-

nor. Sahlin markerade också att hon inte ville ”att män ska bli som kvinnor”.588 

Samtidigt nämnde hon bland sina manliga förebilder Andreas Carlgren, som 

hade kommit ut som homosexuell tidigare samma år. Carlgren hade vågat stå 

upp för den han var, ”det är en riktig karl, det” förklarade Sahlin.589 Till den 

klassiska bilden av Hoa Hoa Dahlgren som symbol för svensk jämställd man-

lighet fogades således Sveriges då mest kända homosexuella politiker.  

Sättet man i jämställdhetspolitiken har kunnat framhålla en god man, jäm-

ställd men tydligt manlig, i kontrast till en ond man, framför allt utmärkt ge-

nom kvinnomisshandel, har lyfts fram av antropologen Ulrika Dahl.590 I Dahls 

queerteoretiska och feministiska kritik av svensk jämställdhetspolitisk kun-

skapsproduktion under perioden framhålls den starka normativitet som upp-

rättas kring tanken på den gode jämställde mannen. Dahl visar att detta repro-

ducerar en heteronormativ och traditionell manlighetsnorm där frågor om 

mäns makt glider undan. Dahl framhåller även att jämställdhetspolitik blir en 

del av en nationell berättelse om framsteg och utveckling.591 Postkolonial 

forskning har uppmärksammat hur begreppet jämställdhet, som i citatet ovan, 

gärna fylls med en svensk eller nordiskt etnifierad innebörd och ges en avgö-

rande roll i tankefiguren om det moderna, utvecklade och överlägsna Norden. 

Detta sätt att problematisera diskursen om ”den nye mannen” har även disku-

terats inom svensk maskulinitetsforskning.592 Manlighetsbekräftande jäm-

ställdhetstal om starka nordiska män som hade hjälpt till att skapa ett ”jäm-

ställt paradis” har beskrivits som en uppskattningens paradox. Heterosexuella 

män kan i stort fortsätta att upprätthålla manlighetens traditionella uttryck och 

privilegier, bara de tar ut en viss del av föräldraledigheten så betraktas de se-

dan som goda och jämställda män. Frågor om våldsutövande kan givet före-

ställningen eller exkluderas ur diskursen om en jämställd ny man och projice-

ras på ”andra män”.593 Samtidigt är det intressant att konstatera de spänningar 

i jämställdhetsdiskursen vid 1990-talets mitt, som Sahlins tal är exempel på. 

Det går att läsa hennes inledningstal vid konferensen om Nordens män, i linje 

med en heteronormativ och självuppskattande paradox, men också som ett 

försök att balansera de olika inslag som präglade en jämställdhetsdebatt i ut-

veckling. Där fanns både makt och konsensus, både kritik av och beröm för 

 
588 Dammert (1995) s. 22. 
589 Dammert (1995) s. 23.  
590 Dahl (2005) s. 54. 
591 Dahl (2004, 2005). 
592 de los Reyes, Molina & Mulinari (2002), Egeberg Holmgren (2011), Hill (2014).  
593 Gottzén & Jonsson (2012). Gottzén & Jonsson diskuterar bl.a. Sahlins tal ovan och poäng-

terar hur en av de ytterligare förebilder Sahlin valde att framhålla var Göran Lindberg, jäm-

ställdhetsprofil inom polisen som senare dömdes i ett uppmärksammat sexualbrottsmål. 
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männen, både nickningar till särartstankar och de genusperspektiv som hade 

slagit igenom. Därtill är det värt att notera hur Sahlin diskuterade frågor om 

mäns våldsutövande, samt knöt homosexuella män till representationen av den 

jämställde nye mannen.  

Män och jämställdhet – en central policyfråga 

Vad gäller avhandlings frågeställning om hur frågan om män och jämställdhet 

institutionaliseras var den senare hälften av 1990-talet, som nämnts ovan, en 

genombrottstid för en bred och tydligt prioriterad maskulinitetspolitik. Den 

socialdemokratiska regeringen följde upp insatserna om nya män och gav frå-

gorna en mer prioriterad plats i jämställdhetspolitiken än någonsin tidigare.594 

I skrivelsen 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken som lämnades till riksdagen i 

oktober 1996 redovisades området ”Männen och jämställdhetsarbetet” utför-

ligt under en egen rubrik i början av skrivelsen, före övriga områden som våld 

mot kvinnor, arbetsmarknadspolitiken med flera.595 Jämfört med föregående 

propositioner på jämställdhetsområdet, där maskulinitetspolitiska frågor och 

verksamheten som hade bedrivits av arbetsgruppen om mansrollen och rege-

ringens Pappagrupp hade sorterats under rubriker om föräldraledighet eller 

jämställdhet i familjen, blev frågan nu politiserad i sin egen rätt. I termer av 

institutionalisering, fick de maskulinitetspolitiska fäste som ett eget område 

inom jämställdhetspolitiken, jämte andra områden som våld eller jämställdhet 

i arbetslivet. Denna institutionalisering innebar även att frågorna breddades.  I 

området männen och jämställdhetsarbetet redovisades insatser om föräldrafrå-

gor, både föräldraledighet och vårdnadsfrågor, men därtill med egna underru-

briker områdena ” Män inom barnomsorg och skola”, ”Män och våld” och 

”Internationellt arbete”. Alla dessa delområden hade på olika sätt adresserats 

inom den tidigare jämställdhetspolitiken men sammanfogades nu tematiskt 

under rubriken ”Männen och jämställdhetsarbetet”.596  

Skrivelsen grundades på ett könsmaktsperspektiv, som den föregående bor-

gerliga jämställdhetspropositionen, och den socialdemokratiska från 1991. 

Det förklarades att jämställdhet var en maktfråga och att ”En stor del av sam-

hällets strukturer är uppbyggda efter en manlig norm”. Vidare förklarades att 

denna ”könsmaktordning” innebar att mäns överordning och kvinnors under-

ordning upprätthölls i samhället. Att bryta denna ordning var den viktigaste 

 
594 Regeringen ombildades efter att Ingvar Carlsson lämnat statsministerposten. I stället för 

Mona Sahlin, som var påtänkt för uppdraget men som avgick från sina ministeruppdrag i no-

vember 1995 till följd av den så kallade tobleroneaffären, blev Göran Persson ny statsminister 

i mars 1996. Ansvaret för jämställdhetsfrågorna fick Ulrica Messing. 
595 skrivelse 1996/97:41. 
596 Skrivelse 1996/97:41. 
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uppgiften för jämställdhetspolitiken. 597 Men detta maktperspektiv fick en del-

vis ny uttolkning när det kom till avsnittet om män. I en inledning till avsnittet 

om männen och jämställdhetsarbetet gick det att utläsa en övergripande pro-

blembeskrivning för området. Skrivelsen förklarade att jämställdhet inte 

kunde realiseras genom insatser som ”ensidigt syftar till att stärka kvinnors 

position”.598 Omfördelningen av makt och resurser i samhället och arbetslivet 

innebar minskad makt för männen, men på samma sätt innebar mäns ökade 

ansvar i det praktiska arbetet i hemmet ökad makt för män. Samma princip 

sades gälla för andra delar av jämställdhetspolitiken, exempelvis när det kom 

till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Regeringen var även noga 

att peka ut hur regeringen sedan 1980-talets mitt hade lyft upp frågor om man-

nen och mannens roll i jämställdhetsarbetet. Här nämndes det breda informat-

ions- och opinionsbildande arbete som Idégruppen för mansrollsfrågor hade 

bedrivit sedan 1983. Det framgick att synen på mannens roll i samhället och 

familjen hade förändrats och att regeringen genom sitt informations- och på-

verkansarbete hade bidragit till att stödja män i den förändringsprocessen. 

Pappagruppens verksamhet och dess förslag presenterades också. Det poäng-

terades att den senare gruppen främst hade haft i uppdrag att behandla frågan 

om att främja män att utnyttja en större del av sin rätt till föräldraledighet.599  

Könsmaktsperspektivet, som präglade skrivelsen och som presenterades i 

dess inledning, fick i avsnittet om männen och jämställdheten därmed en del-

vis ny uttolkning. Både kvinnor och män kunde förlora och vinna ”makt” ge-

nom jämställdhetsutvecklingen. Männen skulle stödjas att förändras i linje 

med samhällets nya krav på män, men genom jämställdhetspolitiken företräd-

des även deras intressen av inflytande i kvinnodominerade områden. Framför-

allt vad gällde hemmet. Generellt förklarades inriktningen för området vara 

att ”på olika sätt stödja ett aktivt arbete för att fler män skall engagera sig i 

jämställdhetsarbetet”. 600 Sett till de insatser som aviserades var det kunskaps-

höjande insatser, stöd till projektverksamhet och i viss mån lagstiftningsrela-

terade frågor som utgjorde kärnan i den maskulinitetspolitik som lanserades. 

Vad gällde mäns föräldraskap följdes både frågan om föräldraledighet och 

vårdnadsfrågor upp. Vad gällde föräldraledigheten presenterades en rad olika 

informationssatsningar som riktades till män samt projekt om pappautbild-

ningar. Därtill nämndes att en kunskapsöversikt och attitydundersökning om 

mäns inställning till pappaledighet hade finansierats av regeringen.601  Kun-

skaperna från undersökningen förklarades vara viktiga för det fortsatta arbetet 

 
597 Skrivelse 1996/97:41, s. 4. 
598 Skrivelse 1996/97:41, s. 13 
599 Skrivelse 1996/97:41, s. 13–14. 
600 Skrivelse 1996/97:41, s. 17. 
601 Uppdraget om en kunskapsöversikt gavs till Jämställdhetscentrum vid högskolan i Karlstad 

och genomfördes av Lisbeth Bekkengen och resulterade i rapporten Mäns föräldraledighet – 

en kunskapsöversikt (1996). Bekkengen disputerade senare på en avhandling som analyserade 



182 

med att öka mäns uttag av pappaledighet. Någon fortsättning på kvoterings-

spåret aviserades inte, istället var det nu fortsatt information och fördjupad 

kunskap som betonades.602 När det kom till vårdnadsfrågorna redovisades Pap-

pagruppens förslag om att begreppet enskild vårdnad skulle avskaffas, samt 

att ogifta föräldrar automatiskt skulle få gemensam vårdnad om sitt barn från 

det att faderskapet fastställts. Regeringen meddelade att den senare frågan 

hade övervägts av Vårdnadstvistutredningen som ansett att den gällande ord-

ningen skulle bestå. Dock poängterades att Vårdnadstvistutredningen (SOU 

1995:79) hade gått fram med en rad andra förslag, som att domstolar skulle 

kunna besluta om gemensam vårdnad även om en förälder motsatte sig detta. 

Det aviserades också att regeringen skulle återkomma med en proposition ut-

ifrån både Vårdnadstvistutredningens och Pappagruppens förslag senare un-

der 1997.603 Vårdnadslagstiftningen förändrades 1998 och dessa regler inför-

des, i syfte att öka användningen av gemensam vårdnad. En förutsättning var 

dock att gemensam vårdnad bedömdes vara bäst för barnet. Även om Vård-

nadsutredningen hade varit tydlig med att den inte hade tagit några jämställd-

hetspolitiska hänsyn, eller lyssnat på exempelvis Pappagruppens perspektiv, 

fick Pappagruppens förslag till viss del genomslag i politiken.604  

Under området män inom barnomsorg och skola lyftes problemet att endast 

6 procent av de anställda i förskolor och fritidshem var män. Fler män behöv-

des för att barnen skulle kunna möta både kvinnliga och manliga förebilder. 

Även lärarkåren dominerades av kvinnor och lärarutbildningen fick allt färre 

manliga sökande. Även här hänvisades det till att regeringen tidigare hade gett 

medel till projektverksamhet som arbetet för att öka mäns andel i dessa yrken 

och att regeringen hade tillsatt en översyn av lärarutbildningen. Universitet 

och högskolor uppmanades att vidta åtgärder för att få fler manliga lärarstu-

denter. Det framgick att problemet var välkänt sedan länge och att regeringen 

skulle återkomma med åtgärder.605 

När det kom till män och våld lyftes både vikten av mäns ställningstagande 

mot våld, informationssatsningar och rättsväsendets hantering. Regeringen 

 
orsaker till den låga förändringstakten när det kom till frågan om att öka mäns pappaledighet, 

se Bekkengen (2002).    
602 Skrivelse 1996/97:41, s. 14f. 
603 Skrivelse 1996/97:41, s. 14, SOU 1995:79. 
604 Prop. 1997/98:7. Sociologen Maria Eriksson, som analyserat synen på vårdnadsfrågor inom 

socialtjänsten kopplat till frågor om våldsamma fäder och även studerat förändringarna av vård-

nadslagstiftningen under denna period har lyft fram hur normen om gemensam vårdnad och 

synen på barns rätt till umgänge med bägge föräldrarna frånsett frågor om risker för barnen 

kopplat till våldsamma fäder. Eriksson poängterar hur statliga utredningar om vårdnadsfrågor 

framhållit ambitionen att utreda frågan på ett könsneutralt sätt. Dock menar Eriksson hur den 

svenska jämställdhetspolitikens fokus på värdet av närvarande fäder, ”pappapolitiken”, trots det 

utgjorde en betydelsefull kontext när det kom till utveckling inom vårdnadslagstiftningen, Er-

iksson (2003) s. 64–67.   
605 Skrivelse 1996/97:41, s. 16. 
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hänvisade till betänkandet Kvinnofrid (SOU 1995:60) som hade föreslagit me-

del till bland annat mansjourer som erbjuder behandling av män med vålds-

problematik, och att införa en ny form av intensivövervakning av män som 

inte respekterar ett utdömt besöksförbud. Dessutom lyftes förekomsten av 

manliga nätverk som arbetade med att sprida information om mäns övergrepp 

mot kvinnor och barn.  Sådan verksamhet skulle fortsätta att stödjas och in-

formation och spridande av kunskap om behandlingsmetoder för våldsutö-

vande män finansieras. Därtill planerades en forskningskonferens om män och 

våld.606 

Till dessa tre huvudsakliga områden – att öka mäns föräldraledighetsuttag 

(och frågan om vårdnadstvister), behovet av fler män inom barnomsorg och 

utbildning, samt att motverka mäns våld, ställdes det fjärde, internationellt ar-

bete. Detta var annorlunda än de andra på det uppenbara sättet att det inte i sig 

syftade till förbättrad jämställdhet i Sverige, utan om att lyfta frågorna inter-

nationellt. Här redovisades de svenska insatserna om mansfrågor i samband 

med FN:s kvinnokonferens i Beijing, Nordiska rådets konferens i Stockholm 

1995 och ett kommande initiativ att inom Europarådet arrangera en konferens 

under 1997 om männens roll när det gäller att uppnå jämställdhet mellan kvin-

nor och män. Sverige framstod tydligt därmed som en pionjärnation vad gällde 

att driva på frågan om mäns ansvar för jämställdhet på den europeiska och den 

globala arenan. Därtill nämndes forskningsfrågor, och det påpekades att mans-

forskningen var ett område på frammarsch. Det förklarades att röster hade 

höjts för att genusforskningen i större utsträckning behövde bedrivas ur ”ett 

manligt perspektiv” och lyfta fram ”studier om maskulinitet och dess bety-

delse när det gäller möjligheterna att åstadkomma jämställdhet mellan könen”. 

En kartläggning av befintlig forskning på området skulle därför genomföras.607 

 Sammantaget fanns därmed en genomgripande och sammanhållen mas-

kulinitetspolitisk åtgärdsplan i den statliga jämställdhetspolitiken som tog 

sikte på att stödja initiativ som syftade till att förändra mäns attityder och prak-

tiker i jämställd riktning, som adresserade frågan om mäns våld, men som 

också förklarades syfta till att öka mäns makt när det kom till ansvaret i hem-

met.  

Maskulinitetsforskningens betydelse för politiken 

Utvecklingen inom forskning och de idéer om maskulinitet som teoretiserats 

utgjorde en betydelsefull kontext för den statliga maskulinitetspolitik som ut-

vecklades under den senare delen av 1990-talet. Som framgått ovan lyftes ge-

nusforskning om män och maskulinitet fram som ett angeläget område som 

kunde stödja jämställdhetspolitiken. Åren runt 1990-talets mitt kan kategori-

seras som en genombrottstid även för den genusteoretiska mansforskningen, 

 
606 Skrivelse 1996/97:41, s. 16. 
607 Skrivelse 1996/97:41, s. 17. 
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eller maskulinitetsforskning. Detta forskningsfält bidrog även i hög grad till 

den diskursiva inramningen frågorna om män och jämställdhet kom att få un-

der 1990-taltets senare hälft och etablerades som den givna kunskapsbasen för 

maskulinitetspolitiken under det kommande 2000-talet.  

Maskulinitetsbegreppet hade, som nämnts, presenterats i Sverige redan 

1987 i en rapport från dåvarande delegationen om jämställdhetsforskning, och 

etablerandet av ett forskningsfält hade pågått under 1980-talet. Att det går att 

tala om ett genomslag för fältet kring mitten på 1990-talet hänger bland annat 

samman med att det då sker en rad uppmärksammade publiceringar inom fäl-

tet som blev vägledande för forskningens teoretiska utveckling. Inom engelsk-

språkig forskning publicerades exempelvis Harry Brods och Michael Kauf-

mans Theorizing masculinities 1994, R.W. Connells bok Masculinities 1995 

och Michael Kimmels Manhood in America: a cultural history 1996, som alla 

tillsammans med olika publikationer av den engelske maskulinitetsforskaren 

Jeff Hearn kom att få stor betydelse för formeringen av forskningsfältet inter-

nationellt. Vad gällde nordisk forskning publicerades 1993 de norska genus-

forskarna Øystein Gullvåg Holter och Helene Aarseth studien Menns livssam-

menheng, och i Sverige samlades en rad mansforskare i Claes Ekenstams an-

tologi Rädd att falla: studier i manlighet som gavs ut 1998.608 I denna antologi 

diskuterades bland annat begreppsutvecklingen inom fältet och utvecklingen 

från att tala om mansrollen till att nu analysera män kopplat till begreppet 

”maskuliniteter”. Det uppdrag som regeringen hade aviserat om en invente-

ring av nordisk mansforskning gavs till Jämställdhetscentrum vid Karlstads 

universitet, som kom att utvecklas till ett nav för maskulinitetsforskningsfältet 

i Sverige.609   

En stor betydelse fältet fick för den diskursiva inramningen av maskulini-

tetspolitiken var att forskningen generellt hade en så kallat profeministisk in-

riktning och betonade relationen till genusforskningen och delade den kon-

struktivistiska grundsynen på kön. Det betydde inte att det saknades spännvidd 

inom fältet. Även om det nordiska forskningsområdet hölls samman av en ge-

nusteoretisk förståelse av kön som en socialt konstruerad kategori, kunde ex-

empelvis norsk mansforskning i vissa fall ha mer distans till feministiska slut-

satser, jämfört med mycket av den svenska forskning som utvecklades där 

frågor om reproduktionen av en manlig maktordning oftare ställdes i cent-

rum.610 Spänningen mellan olika nordiska forskares sätt att analysera mäns 

maktposition i samhället utifrån olika genusteoretiska ansatser skulle komma 

att färga det statliga utredningsprojektet Män och jämställdhet som tillsattes 

1998.  

 
608 Brod & Kaufman (1994), Connell (1995), Kimmel (1995), Holter &Aarseth (1993), Eken-

stam (1998). 
609 Folkesson (2000), samt Folkesson, Nordberg & Smirthwaite (2000). 
610 Folkesson (2000). 
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Frågor om könsmakt och mäns våld mot kvinnor  

Den uppskattande och bekräftande retorik kring män som Sahlin gav uttryck 

för 1995 skulle bli mindre framträdande i jämställdhetspolitisk debatt under 

1990-talets senare hälft. En betydelsefull del av den diskursiva inramningen 

av området män och jämställdhet under 1990-talet utgjordes av tidens köns-

maktsperspektiv och debatt om mäns våld mot kvinnor. Under 1990-talet ra-

dikaliserades den feministiska analysen inom jämställdhetspolitiken. Social-

demokratiska statsrådet Margareta Winberg tog under 1998 över ansvaret för 

jämställdhetsfrågorna, från Ulrica Messing, och samma år kom slutrapporten 

från den svenska Kvinnomaktutredningen: SOU 1998:6, Ty makten är din… 

Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige.611 Fokus i det 

statliga jämställdhetsarbetet blev med detta ännu tydligare centrerat kring fe-

ministiska analyser av samhällets könsmaktsordning. Den välvilliga inställ-

ningen till män fick här stå tillbaka för frågan om de svenska männens struk-

turella överordning och motstånd mot att förändras.  

Utifrån könsmaktsdiskursens allt starkare ställning inom politiken föränd-

rades förutsättningarna för den statliga maskulinitetspolitiken. Sedan 1980-

talet hade frågan om att män vann på att förändra sin könsroll varit en given 

utgångspunkt, även om detta hos arbetsgruppen om mansrollen ofta hade re-

laterats till diskussioner om mäns generella samhällsmakt. Nu blev det svårare 

att diskutera män och jämställdhet som något män borde engagera sig i för sin 

egen vinnings skull. Istället blev det mer angeläget att visa hur män motsatte 

sig jämställdhetsutvecklingen därför att de faktiskt förlorade privilegier. Dess-

utom ändrades fokuset på män i jämställdhetsdiskursen alltmer från att inrik-

tas på frågor om pappaledighet och närvarande fäder till att handla om män 

och våld.  

Under det sena 1990-talet riktades uppmärksamhet mot frågan om ”mäns 

våld mot kvinnor”, ett begrepp som ersatte det tidigare begreppet ”våld mot 

kvinnor” eller ”kvinnomisshandel” inom den statliga jämställdhetspolitiken. 

Syftet med begreppet ”mäns våld mot kvinnor” var att synliggöra de manliga 

våldsutövarna och även att problematisera män som grupp. Fokus flyttades 

från offer till förövare, från kvinnorna till männen, våldsutövarna. 1980-talets 

psykologiska förklaringsmodeller för manligt våldsutövande hade istället be-

tonat hur mansrollen hämmat mäns förmåga att kommunicera och hantera 

känslor.612 Under 1990-talet ersattes dessa förklaringsmodeller med en köns-

maktsförståelse där mäns våld förklarades utifrån den ojämlika maktrela-

tionen mellan kvinnor och män.613  

 
611 SOU 1998:6. Winberg var ansvarig för jämställdhetspolitiken till 2003 då Mona Sahlin på 

nytt fick ansvar för jämställdhetsfrågorna. 2004 lämnade hon jämställdhetsministerposten till 

förmån för Jens Orback som innehade den till det borgerliga maktskiftet 2006.  
612 Nilsson (2009) s.179.  
613 Nilsson (2009) s. 179f, 206, 212, Eduards (2002) s. 80f, 113f.  
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Flera faktorer låg bakom utvecklingen. Våld mot kvinnor var en fråga som 

uppmärksammades i början av 1990-talet i och med att anmälningarna om 

våldtäkt och kvinnomisshandel ökade. Det var också en fråga som hade väckts 

internationellt inom FN tidigt på 1990-talet. För att lyfta frågan ytterligare och 

markera allvar tillsatte Folkpartiledaren och socialministern Bengt Wester-

berg 1993 en kvinnovåldskommission som skulle granska våldet ur ett kvin-

nomaktsperspektiv. 1995 presenterades kommissionens betänkande Kvinno-

frid (SOU 1995:60). I den förklarades att den underliggande förutsättningen 

för ”mäns våld mot kvinnor” var samhällsstrukturer ”grundade på mäns över-

ordning och kvinnors underordning”.614 Betänkandet Kvinnofrid markerade en 

förändring i synen på våldet och ett genomslag för feministiska perspektiv.615  

Kvinnofridsutredningen resulterade i propositionen Kvinnofrid (prop. 

1997/98:55) som regeringen la fram i februari 1998 och som innehöll en rad 

åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, bland annat det nya brottet ”grov 

kvinnofridskränkning” samt förslag till ett förbud mot köp av sexuella tjänster.  

En betydelsefull aktör i etablerandet av denna könsmaktsdiskurs om mäns 

våld mot kvinnor var den norska sociologen Eva Lundgren. Hennes feminist-

iska våldsforskning uppmärksammades i Sverige åren kring 1990 och gavs 

snabbt erkännande. Hon tillträdde 1993 en statligt specialinrättad professur 

med inriktning mot mäns våld mot kvinnor vid Uppsala universitet. Hon del-

tog inte i kvinnofridsutredningen men den färgades av hennes teoretiska per-

spektiv.616 Lundgren hade utvecklat en teori om ”våldets normaliseringspro-

cess”. Våld mot kvinnor i nära relationer sågs inte som enstaka händelser utan 

som en process där kvinnan alltmer normaliserade mannens våld och kränk-

ningar och internaliserade hans nedvärderande bild av henne som kvinna. För 

mannen var våldet en könskonstituerande handling, genom att slå etablerades 

hans överordning och hennes underordning. Våldet gjorde kvinnan till kvinna 

och mannen till man i enlighet med traditionella patriarkala värderingar. Där-

för behövde våld mot kvinnor bekämpas genom att uppmärksamma de normer 

som tillskrev kvinnor en underordnad ställning i samhället.617  

Lundgrens perspektiv spelade också en viktig roll för utvecklingen inom 

Riksorganisationen för kvinnojourer Sverige, ROKS. Etnologen Gabriella 

Nilsson skriver i sin avhandling Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska före-

ställningar om mäns våld mot kvinnor (2009) om hur Lundgrens teori anam-

mades av ledande företrädare inom ROKS och gavs tolkningsföreträde.618 

 
614 SOU 1995:60, s. 51, Nilsson (2009) s. 209–212. Betänkandet låg till grund för en proposition 

om att införa brottsrubriceringen Kvinnofridskränkning. Med det nya kvinnofridsbrottet blev 

det möjligt att anmäla sammanhållen och systematisk kränkning där hot och förföljelse kunde 

vara inslag, inte enbart enskilda våldstillfällen, Nilsson (2009) s. 214–16. 
615 Nilsson (2009). 
616 Nilsson (2009) s. 185.  
617 Nilsson (2009) s. 181f.  
618 Nilsson (2009) s. 177. Nilsson lyfter fram hur det uppstod ”ett självgenererande system mel-

lan Lundgrens teori och ROKS praktik”, s. 184. Genom Lundgrens position som forskare så 
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Inom ROKS stärktes under det tidiga 1990-talet en radikalfeministisk linje där 

kampen mot samhällets generella kvinnoförtryck sågs som det centrala syftet 

för jourrörelsen. Kvinnoförtrycket sågs som generellt, det var fråga om en 

gradskillnad inte artskillnad mellan förtryckets olika yttringar och kvinno-

misshandel, våldtäkt, incest och pornografi beskrevs som några av de yttersta 

konsekvenserna av det synliga kvinnoförtrycket. Analysen att våld, våldtäkt, 

incest och pornografi var uttryck för ett generellt kvinnoförtryck var inte ny, 

den hade förekommit tidigare och återfanns bland annat inom Arbetsgruppen 

för mansrollen. Det som däremot var en ny utveckling var att ROKS utveck-

lade en tydligare separatistisk hållning gentemot samarbete med män och med 

andra organisationer som inte delade samma analys av våldet. Denna radika-

lisering skedde till priset av att kvinnojourrörelsen splittrades. Ett antal kvin-

nojourer bröt sig ur ROKS 1996 och bildade Sveriges kvinnojourers riksför-

bund SKR.619  

Manliga nätverk mot våld 

Det ökade och förändrade fokus som sattes på frågan om mäns våld mot kvin-

nor initierade en ny form av mansrörelseengagemang och påverkade inrikt-

ningen för frågor om män och jämställdhet. I och med att mäns våld mot kvin-

nor presenterades som ett utbrett samhällsproblem sattes mäns ansvar för att 

motverka våldet i fokus och parallellt med utvecklingen inom kvinnojourrö-

relsen formerades nätverk av män som ville engagera sig mot mäns våld. År 

1993, samma år som Bengt Westerberg tillsatte kvinnovåldskommissionen, 

startade männen i styrelsen för Rädda barnen en grupp för män som ville en-

gagera sig i frågan. Gruppen fick namnet Manliga nätverket: för manlighet 

mot mäns övergrepp.620  

En av de drivande bakom Manliga nätverket var barnläkaren Lars H Gus-

tavsson, som även medverkade i antologin Men on men (1995) och där skrev 

om hur mäns våld var mäns ansvar. Manliga nätverket drevs från början med 

medel från Rädda Barnen och började ge ut en tidning 1996 och nätverket 

ombildades som ideell förening 1998. Gruppen beskrevs vid denna tid som 

den ledande och största mansrörelseföreningen. Den arbetade för ”Den goda 

manligheten” mot våld och ojämställdhet. Verksamheten inriktades på frågor 

om våld och på frågor om faderskap. Man anordnade informatörsutbildningar 

och samlade representanter för manscentrum och mansjourer, pappautbild-

ningar och liknande. I gruppen samsades olika syn på kön, särartsperspektiv 

 
gavs ROKS vetenskaplig legitimitet och erfarenheterna från ROKS verksamhet bekräftade i sin 

tur Lundgrens teorier, s.183. 
619 Utbrytarorganisationen var fortsatt feministisk, men delade inte könsmaktsanalysen och 

radikalfeminismen hos ROKS styrelse, man betonade vikten av att kunna samarbeta med män 

och erkände andra förklaringsmodeller till mäns våld, Nilsson (2009) s. 202–205, se vidare 

Eduards (2002) s. 84f.  
620 Se Wetterberg (2002) s. 29. 
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tillsammans med konstruktivistiska perspektiv. I föreningens tidning presen-

terades begreppet genus i ett sammanhang och i ett annat citerades pappagrup-

pens syn på att kvinnor och män var olika och att det var viktigt att bejaka 

skillnaderna. Generellt tonades särartsperspektiven ned efter hand.621 Banden 

till den tidigare pappagruppen var starka. Greger Hatt tog över som ordförande 

1999 och Jens Orback deltog i föreningens verksamhet.622 

En annan satsning på att öka mäns engagemang mot mäns våld skedde 

inom ramen för Operation Kvinnofrid som inleddes 1996 i Stockholm. 623 Det 

var ett samarbete mellan länsstyrelsen, polisen och flera andra myndigheter 

för att uppmärksamma och motverka mäns våld mot kvinnor. Åren mellan 

1997 och 2003 genomfördes ett antal affischkampanjer av Operation Kvinno-

frid och under 1999 fokuserade dessa på män och visade ett porträtt av läns-

polismästaren Gunno Gunnmo samt ett av landshövdingen Ulf Adelsohn till-

sammans med texterna ”Ett slag mot en kvinna är ett slag mot alla kvinnor” 

respektive ”Riktiga karlar slår inte kvinnor”. Både Gunnmo och Adelsohn 

hade varit initiativtagare till Operation Kvinnofrid. En tredje affisch visade en 

grupp män med texten ”Våld mot kvinnor är mäns ansvar”.624  

Manliga nätverket arrangerade tillsammans med Länspolisstyrelsen i 

Stockholms Län och Röda Korset ett seminarium i augusti 1998 med de ame-

rikanska mansforskarna Michael Kimmel, talesperson för den amerikanske 

organisationen NOMAS, och Michael Kaufmann, företrädare för den kana-

densiska organisationen White Ribbon.625 Både i fallet med Manliga nätverket 

och i Operation Kvinnofrid kopplades frågor om våld till män, manligheten 

synliggjordes och de engagerade männen markerade att våld var fel. Samtidigt 

producerades en identitet kring den goda manligheten, de ”riktiga” männen 

som inte slog. I media mötte Manliga nätverket och Operation Kvinnofrid 

uppskattning men också mycket kritik för att de ansågs skuldbelägga män i 

allmänhet.626  

Projekt Män och jämställdhet (1998–2002) 

Frågan om mäns våld mot kvinnor – och könsmaktsförståelsen – som hade 

kommit att prägla jämställdhetsdebatten gav en ny laddning till frågan om 

 
621 Manliga nätverket, nr 10, 1999 s. 2. Medlemstidning Manliga nätverket gavs ut 1996–2001.  
622 Manliga nätverket, nr 11, 1999. 
623 Se Jansson & Wendt (2005). 
624 Jansson & Wendt (2005) s. 5, 26–28.  
625 Manliga nätverket nr 8f, 1998, s. 5–8, 22. Lars Jalmert var talesperson för White Ribbon i 

Sverige.  
626 Jansson & Wendt (2005) s. 27–31. Jansson och Wendt framhåller hur kampanjen medvetet 

velat visa fram män som grupp som ansvariga för våldet men att sättet att tala om hur våld inte 

är något som utövas av ”riktiga karlar” kunde kritiseras för att osynliggöra kopplingen mellan 

maskulinitet och våld. Affischerna mötte uppskattning men även mycket kritik för att de ansågs 

skuldbelägga män. Se även Eduards (2002) s. 108.  



189 

männens roll i jämställdhetsarbetet mot slutet av 1990-talet. Med denna dis-

kursiva inramning kom problemförståelsen på ett nytt sätt jämfört med tidi-

gare, att färgas av frågor om mäns ansvar att markera mot våld och patriarkala 

strukturer. Kopplat till diskussionerna om mäns våld mot kvinnor tillsatte den 

socialdemokratiska regeringen ett nytt särskilt utredningsprojekt om män och 

jämställdhet 1998. Efter Arbetsgruppen om mansrollen som tillsattes 1983 

och regeringens Pappagrupp 1992 var detta således det tredje utredningspro-

jektet om frågorna om hur män skulle bidra till jämställdhet under loppet av 

15 år. Sedan 1983 hade det funnits aktiva arbetsgrupper om frågan ända fram 

till 1995, efter tre års uppehåll tillsattes nu ytterligare ett, vilket tydligt visar 

på den kontinuitet som funnits för frågan. Med utgångspunkt i institutional-

ism-termer kan detta karaktäriseras som att det etablerats en spårbunden form 

för maskulinitetspolitiken som nu med inrättandet av projekt Män och jäm-

ställdhet fortsatte. 

Följande avsnitt kommer att inledas med en analys av hur tillsättandet av 

gruppen motiverades samt, i linje med avhandlingens andra frågeställning om 

politisering, ta fasta på utredningsprojektets uppdrag och arbetsformer. Där-

efter analyseras, i linje med avhandlingens tredje frågeställning om problema-

tisering, de problemrepresentationer som konstruerades inom projektet, och 

hur det formulerades en typ av feministisk tolkningsrepertoar för mansfrå-

gorna.  

”Jag vill ha en ny man” – upptakten till projektet 

Det var utifrån frågan om män och våld som Margareta Winberg lanserade 

projektet Män och jämställdhet. I samband med uppmärksammade gruppvåld-

täkter i Södertälje och en mediedebatt om mäns sexualiserade våld förklarade 

Winberg i en artikel i tidningen Expressen i november 1998 hur hon såg be-

hovet av en förändrad manlighet. Rubriken på artikeln löd ”Jag vill ha en ny 

man”.627 Frågan om våldet behövde betraktas utifrån en helhetsblick på det 

ojämställda Sverige. Sverige var kanske bäst på jämställdhet i internationella 

mätningar, noterade Winberg, men svenska män hade överlag motsatt sig 

denna utveckling och Sverige hade långt kvar till reell jämställdhet. Från Win-

bergs könsmaktsteoretiska horisont betraktades män med en långt skarpare 

och mer ifrågasättande blick än tidigare, så även den nationella jämställdhets-

politiska framgångssagan.  

Vi lever fortfarande i en struktur där män är överordnade och kvinnor under-

ordnade. Vad vi har sett i Sverige de senaste 20–25 åren är en viss maktför-

skjutning. Kvinnorollen har förändrats mycket. Kvinnor har tagit en del av mak-

ten ifrån männen. (/) Tagit var ordet. 

 

 
627 ”Jag vill ha en ny man”, Expressen (1998-11-27).  
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Ty ingen makthavare lämnar ifrån sig makten av egen fri vilja. 

Män delar inte med sig. Män håller krampaktigt i det som har varit 

tryggheten, att vara förmer, att ha kontroll, att äga makt, att vara 

märkvärdigare. Men män är inte förmer än kvinnor, inte intelligentare eller 

märkvärdigare. Män har makt på grund av sitt kön. Punkt.628 

 

Winberg förklarade att män behövde förändras även för deras egen skull och 

nämnde aspekter som att utveckla sitt känsloliv, ta större ansvar för hem och 

barn, att dela försörjningsbördan och ha möjlighet att emellanåt få känna sig 

liten och svag som vinster för män. Männen behövde få stöd att spränga man-

lighetens ”förkrympta gränser”.629 Detta var formuleringar som kändes igen 

från tidigare diskussioner om män och jämställdhet, men Winberg bröt också 

från den tidigare mansfrågediskursen genom att fokusera på mäns kollektiva 

makt. Med hänvisning till den aktuella våldtäktsdebatten skrev Winberg i ar-

tikeln att det var männens sexualitet, inte kvinnornas, som behövde diskuteras: 

”männen begår brott och fokus måste naturligtvis sättas på det kön som bär 

skulden.”630 

Att tala om mäns skuld var ett tydligt brott mot den samförståndsanda som 

generellt hade präglat jämställdhetspolitiken och frågan om männens engage-

mang. Skuldbegreppet skapade också debatt under denna period både i sam-

band med kampanjerna mot mäns våld och i samband med Margareta Win-

bergs artikel i Expressen. Statsvetaren Maud Eduards har analyserat debatten 

om mäns skuld eller ansvar för våld under denna tid och uppmärksammat 

bland annat hur ledarskribenter och journalister på högerkanten, däribland 

Marie Söderqvist på SvD, kritiserade tanken att tala om mäns våld mot kvin-

nor i generella termer.631  

Upptakten till det nya maskulinitetspolitiska utredningsprojektet innebar 

således att fokus för frågan riktades mot mäns överordning och kvinnors un-

derordning. Detta innebar en utmaning för den statliga maskulinitetspolitiken. 

Flera frågor kom att ställas på sin spets – tjänade verkligen män på jämställd-

het eller innebar det en maktförlust? Och hur skulle män engageras i jämställd-

hetsarbetet utifrån idén att män som grupp förtryckte kvinnor?  

Uppdrag och arbetssätt 

Den 22 december 1998, några veckor efter Winbergs debattartikel, tillsatte 

regeringen projektet Män och jämställdhet.632 Det sätt på vilket Winberg iden-

tifierat frågan om män och jämställdhet i den debattartikel hon skrivit om 

 
628 Expressen (1998-11-27).  
629 Expressen (1998-11-27). 
630 Expressen (1998-11-27). 
631 Eduards (2002) s.111f. Marie Söderqvist fick 1999 en plats i referensgruppen till Projekt 

Män och jämställdhet, Wetterberg (2002) s. 10. 
632 Beslutet ingår som bilaga i slutrapporten från projektet, se Wetterberg (2002) s.197.  
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mäns skuld till jämställdhetsbrister i samhället, återfanns inte i det beslut som 

fattades och som beskrev uppdraget för det nya projektet. Syftet med projektet 

var, som i tidigare utredningar, att undersöka hindren för mäns deltagande i 

jämställdhetsarbetet. Projektet skulle också utreda vad som hade gjorts i denna 

fråga tidigare och föreslå åtgärder för vad som nu behövde göras för att öka 

männens engagemang. För att leda projektet handplockades under våren 1999 

samhällsvetaren Tomas Wetterberg som arbetat med olika jämställdhetspro-

jekt tidigare och som var medlem i Manliga nätverket.633 Winberg gav på detta 

sett en representant för det som beskrevs som den ledande mansrörelseorga-

nisationen i Sverige uppgiften att utreda frågan om män och jämställdhet.634  

I regeringens skrivelse 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000-ta-

let hade området ”Män och jämställdhet” en egen rubrik, som i den föregående 

jämställdhetspolitiska skrivelsen från 1996 (Skr. 1996/97:41). Det förklarades 

att män ofta hade saknats i jämställdhetsarbetet och att det krävdes ”en vilja 

till förändring och en aktiv medverkan från både kvinnor och män” för att 

förverkliga jämställdheten. Därför hade ”mäns roll i jämställdhetsarbetet” va-

rit en ”prioriterad fråga i svensk jämställdhetspolitik” under flera år. I skrivel-

sen beskrevs de insatser som hade vidtagits som dels hade handlat om att lyfta 

frågan politiskt, både i Sverige och internationellt, dels om att bevilja medel 

för insatser för att öka pappors uttag av föräldraledighet, öka andelen män 

inom skola och barnomsorg, och för att stödja män som arbetar mot våld.635 I 

skrivelsen nämndes även att projektet Män och jämställdhet hade initierats 

med ”syftet (…) att öka kunskaperna om vilka hinder som finns och vilka 

ytterligare insatser som behövs för att öka mäns deltagande i jämställdhetsar-

betet”.636 På formell politisk nivå identifierades därmed frågan om män och 

jämställdhet i likhet med den tidigare maskulinitetspolitiken som en fråga om 

att öka mäns delaktighet och kunskaper om ämnet och genomföra relevanta 

insatser. Detta visar ur ett teoretiskt perspektiv på den spårbundna formen och 

inriktningen för politiseringen av statlig maskulinitetspolitik – sättet rege-

ringar adresserat frågan. De tre insatsområdena om föräldraledighet, män i 

kvinnoyrken och män och våld, som pekades ut i regeringens skrivelse pre-

senterades som centrala frågor även i projekt Män och jämställdhet. Men ut-

redningsprojektet diskuterade även behov av att ta upp jämställdhetsfrågor 

och genusperspektiv i barnomsorg och utbildningsväsende och satte in samt-

liga dessa frågor i ett bredare sammanhang och diskuterade utförligt hur man-

lighet kunde förstås som social konstruktion, hur normer bars upp och hur det 

inverkade på samhället i stort och på kvinnor och män. Det var på det sättet 

 
633 Wetterberg (2002) s. 5f.  
634 Wetterberg (2002) s. 5f.  
635 Skr. 1999/2000:24. 
636 Skr. 1999/2000:24. 
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en återgång till den breda analys av mansfrågor som arbetsgruppen om mans-

rollen tidigare hade lanserat. Nytt var det uttalat genusvetenskapliga perspek-

tivet. 

Projektledaren Tomas Wetterberg startade sitt arbete under sommaren 1999 

och var verksam till 2002, då projektet avslutades. Han föreläste på en rad 

olika seminarier och konferenser och arrangerade även egna konferenser och 

möten i projektets regi. Det hölls ett nordiskt seminarium 2000 under FN:s 

uppföljande kvinnokonferens Beijing +5, och en nationell konferens, ett se-

minarium i europaparlamentet och en EU-konferens under det svenska ordfö-

randeskapet 2001.637  

På detta sätt fungerade projektet på flera sätt som en facilitator för policy-

diskussioner och samtal om behovet att lyfta upp frågor om män och jäm-

ställdhet på politisk nivå både i Sverige och internationellt. Sverige fortsatte 

att lansera maskulinitetspolitik internationellt, som ett angeläget område för 

jämställdhetspolitiken, och bjöd in internationella maskulinitetsforskare som 

Michael Kimmel och Jeff Hearn, att tillsammans med nordiska forskare som 

Lars Jalmert och Öystein Gullvåg Holter diskutera frågor om män, maskulini-

tet, makt och förändring tillsammans med jämställdhetsministrar och delta-

gare från en lång rad länder, framför allt de nordiska och EU-staterna. Wetter-

berg skrev också en slutrapport på dryga 200 sidor Vill man ha jämställdhet 

som publicerades 2002 där han samlade forskningsperspektiv, slutsatser och 

åtgärdsförslag. Slutrapporten var det huvudsakliga tryckta material som pro-

ducerades under projektets gång.638 

Från pittstim till expertutredning 

Som i analysen av de tidigare maskulinitetspolitiska arbetsgrupperna är det 

intressant att analysera aktörernas betydelse i policyrepresentationsprocesser. 

Arbetet i projekt Män och jämställdhet tog sin början i samma anda som hade 

präglat de tidigare maskulinitetspolitiska utredningarna, Wetterberg skulle ut-

reda mansfrågorna i samspråk med en brett tillsatt referensgrupp. I denna 

grupp ingick kvinnliga och manliga ledamöter från samtliga riksdagspartier, 

forskare, fackföreningsrepresentanter och andra som hade bedömts relevanta 

för en statlig mansutredning, däribland studenten Manne Forsberg som arbe-

tade med frågor om killar och sexualitet och fotbollslandslagets förbunds-

kapten Lars Lagerbäck.639   

 
637 Wetterberg (2002) s. 31.  
638 Wetterberg (2002). 
639 De som Margareta Winberg förordnade för att ingå i referensgruppen var: riksdagsledamö-

terna Monica Green (s), Hasse Andersson (v), Sofia Johansson (c), Birger Schlaug (mp) Stefan 

Atterfall (kd) Johan Persson (fp) samt landstingsledamoten Fatima Nur (m), fackrepresentanter 

var Ove Ivarssen (LO) Stephan Stenmark (SACO) och Roger Mörtvik (TCO), i egenskap av 

forskare ingick sociologerna Lisbeth Bekkengen och Per Folkesson, sedan ingick även journa-

listerna Marie Söderqvist och Helena Klingspor , förbundskaptenen Lars Lagerbäck, personal-

chef Eva Widén, programledaren Henrik Johansson, studenten Manne Forsberg samt slutligen 

Magnus Wiklund utvecklingsansvarig, se Wetterberg (2002) s.10. 
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Ett exempel på den initiala inriktningen på grupparbete syntes i en tidnings-

artikel där Tomas Wetterbergs kommenterade Ulf Lundell. Under 1999, pro-

jekt Män och jämställdhets första verksamma år, rasade en debatt om antolo-

gin Fittstim (1999) och författaren Ulf Lundell. Lundell kritiserade både fitt-

stimredaktören Karolina Ramqvist, som hade publicerat brev hon fått från 

Lundell, och andra kvinnliga recensenter som hade kritiserat hans bok Fri-

heten (1999). Lundell menade att feminismen var mansfientlig. I samband 

med debatten såg Wetterberg en chans att uppmärksamma sitt nya projekt om 

män och jämställdhet och intervjuades i Expressen vilket slogs upp under ru-

briken "Regeringen vill ta hjälp av Lundell” och i ingressen stod, ”Kom med 

i vårt nya pittstim! Säger feministen Tomas Wetterberg".640 

Wetterberg välkomnade Lundell till det ”pittstim” som han själv skämtsamt 

kallade den referensgrupp om män och jämställdhet som hade knutits till pro-

jektet. Wetterberg förklarade att han själv var feminist men att det var viktigt 

i arbetet med män och jämställdhet att olika röster fick höras. Lundell svarade 

inte på Wetterbergs invit men syftet med debattartikeln var kanske snarast för 

Wetterberg att lansera den verksamhet han hade påbörjat och opinionsbilda 

för behovet av att män öppnade öronen för feministiska analyser. Inriktningen 

mot att ha en bred diskussion – där olika röster fick höras – följdes dock inte 

riktigt upp i slutrapporten från projektet. Där betonades istället vikten av att 

grunda slutsatser och analyser i forskning.  

Utifrån avhandlingens ambition att belysa aktörers betydelse i policypro-

duktion är detta intressant. Det pekar på att vissa aktörer, forskarna, inklude-

rades i processen att formulera policyförslag och analyser, medan andra valdes 

bort. Rösterna från deltagarna i referensgruppen uteblev i projektets slutrap-

port. Wetterberg förklarade att han samlade sin referensgrupp vid ett antal till-

fällen men att gruppen ”av olika anledningar” inte i praktiken användes som 

någon grupp.641 Istället hade ett antal individer från gruppen vid olika tidpunk-

ter och på olika sätt varit behjälpliga i arbetet. I slutrapporten Vill man ha 

jämställdhet återfanns inga uttalade röster från gruppen. Wetterberg förkla-

rade där att han valt att inte låta gruppen ha något direkt inflytande över den 

rapport han hade skrivit. En förklaring till detta kan vara att referensgruppen 

hade svårt att enas runt en gemensam problemförståelse. Det går att spekulera 

i att det fanns spänningar i gruppen som var svåra att överbrygga. Exempelvis 

var den borgerligt färgade skribenten Marie Söderqvist en av ledamöterna och 

kritiserade offentligt projektets inriktning i olika artiklar.642  

Däremot återfanns många perspektiv från genusforskare i Wetterbergs rap-

port och han riktade också ett särskilt tack till ett antal forskare som haft sär-

skild betydelse. Dessa var Lisbeth Bekkengen, Carin Holmberg, Thomas Jo-

hansson och Lars Jalmert. Jalmert hade på det sättet återigen möjlighet att ge 

 
640 "Regeringen vill ta hjälp av Lundell", Expressen (1999-10-11). 
641 Wetterberg (2002) s. 10. 
642 Se ”Männen behöver befrias – från Margareta Winberg”, Aftonbladet (2000-05-09). 
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inspel till utredningsarbetet om män och jämställdhet, även om han inte på 

något formellt sätt hade varit knuten till projekt Män och jämställdhet.643 

I slutrapporten förklarade Wetterberg att det i det genusvetenskapliga 

forskningsfältet fanns en gedigen kunskapsgrund som man behövde utgå från 

när man diskuterade frågor om jämställdhet. På ett annat sätt än hos den före-

gående Pappagruppen markerade Wetterberg utredningens vetenskaplighet 

genom att hänvisa till genusforskning som kunskapsgrund för jämställdhets-

frågor. Det talades mycket om jämställdhet menade Wetterberg, men det var 

viktigt att utgå från etablerade kunskaper – vilka fanns inom genusforsk-

ningen. Han markerade dessutom tydligt att han själv inte var forskare och 

förklarade att rapporten byggde på hans egna slutsatser utifrån forskningsfältet 

och att det var en ”idéskrift om män och jämställdhet” som han författat.644 

Jämfört med den föregående Pappagruppen som hade betonat mäns egna 

uppfattningar och erfarenheter, markerades nu att män och jämställdhet var ett 

kunskapsområde. I förordet till slutrapporten beskrev Wetterberg hur jäm-

ställdhet var en fråga där många ”tycker väldigt mycket”. Det framhölls vidare 

att detta visserligen resulterade i diskussioner, vilket var positivt, men att tyck-

andet borde utgå från den forskning som fanns på området. Det fastslogs där-

till att ”jämställdhet handlar om kunskap om de strukturer som gör att män 

och kvinnor behandlas olika”.645 

Problembild och perspektiv 

Hur problematiserades då frågan om män och jämställdhet i detta nya projekt? 

Utifrån avhandlingens tredje frågeställning går det att tala om att projekt Män 

och jämställdhet genom sitt sätt att problematisera frågan uttryckte en pro-

blemrepresentation om att män upprätthöll ett genussystem och motsatte sig 

förändring. Följande avsnitt kommer att analysera hur denna övergripande 

problemrepresentation konstruerades och de perspektiv på kön och jämställd-

het som projektet formulerade i relation till mansfrågornas diskursiva inram-

ning. Frågan om män och jämställdhet diagnostiserades i relation till ett ex-

plicit genusperspektiv, och frågor om mäns generella överordning och makt i 

samhället fick stort utrymme tillsammans med begreppet ”hegemonisk mas-

kulinitet”. Detta medförde att mäns motstånd mot jämställdhet kom att adres-

seras på ett nytt och framträdande sätt, Jämfört med de föregående arbetsgrup-

perna på 1980- och 1990-talet. Maktperspektiven stod i centrum men teorier 

om mäns strukturella överordning problematiserades samtidigt i projektets 

slutrapport delvis utifrån teorier om förändring och patriarkatets pågående 

 
643 Wetterberg (2002) s. 7. 
644 Wetterberg (2002) s. 9. 
645 Wetterberg (2002) s. 5. 
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omvandling till ett så kallat ”androgynat”.646 Här hämtade Wetterberg influen-

ser från norsk maskulinitetsforskning som på ett annat sätt än svensk fokuse-

rade på hur maktrelationer mellan könen utjämnades. Det fanns på det sättet 

en bred teoretisk bakgrund mot vilken de maskulinitetspolitiska sakfrågorna – 

om män och föräldraskap, utbildningsfrågor, män i kvinnoyrken och män och 

våld – formulerades.  

Männen och genusstrukturerna   

Synen på kön och på jämställdhet i Wetterbergs utredningsprojekt präglades 

således av genusforskning men det fanns i rapporten en spänning mellan olika 

perspektiv på genus och maskulinitet. En utgångspunkt fanns i den form av 

könsmaktsperspektiv som hade lanserats inom statligt utredningsarbete och 

genusforskning under 1990-talet, där frågor om mäns makt och motstånd till 

förändring hade betonats. Detta ställdes jämte genusperspektiv på mäns för-

ändringsprocesser och möjliga diskriminering (när män trädde in på kvinno-

dominerade arenor) som hade utvecklats särskilt inom norsk maskulinitets-

forskning och i det nordiska utredningsarbete om män och jämställdhet som 

hade initierats under andra hälften av 1990-talet. Därtill hänvisade Wetterberg 

till teorier om hegemonisk maskulinitet och relationer mellan olika uttryck för 

maskulinitet som hade blivit tongivande inom den framväxande maskulini-

tetsforskningen både internationellt och i Sverige under samma period.  

Det perspektiv som premierades och som anslogs både i inledningen och 

avslutningen av rapporten var perspektivet på genus som socialt konstruerad 

maktskillnad mellan könen. Wetterberg förklarade att Yvonne Hirdmans teori 

om genussystemet var den viktigaste teoretiska inspirationen för hans arbete. 

Han beskrev hur jämställdhet handlade om ”kunskap om de strukturer som 

gör att män och kvinnor behandlas olika”647 och använde begrepp som ”ge-

nusordning”, ”genussystem” och ”könsmaktsförhållanden”.648 

När Wetterberg sammanfattar vad som hindrade män att delta i jämställd-

hetsarbetet handlar det om mäns motstånd mot förändring. Han listade tre hu-

vudorsaker till mäns bristande engagemang. Först att män generellt hade mer 

makt än kvinnor och därför vara ovilliga att släppa ifrån sig denna. En andra 

orsak var att män inte ville riskera att stanna i löneutveckling eller släppa idén 

om att vara familjens huvudförsörjare. Som ett tredje skäl nämndes att män 

inte ville bli av med det ”privilegium” som det innebar att utgöra en norm. 

”Män har generellt mer makt än kvinnor och väldigt få män släpper ifrån sig 

makten innan de vet vad de får i stället”, fastslog Wetterberg.649 Fokuset på 

mäns motstånd till förändring märktes också i titeln på projektets slutrapport, 

 
646 Wetterberg (2002) s. 82. 
647 Wetterberg (2002) s. 5. 
648 Wetterberg (2002) s. 14, 16f, 20. Det fastslogs även att genus handlade om makt, närmare 

bestämt ”kvinnors och mäns asymmetriska maktrelation”, s.  6. 
649 Wetterberg (2002) s. 177. 
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med frågan – Vill man ha jämställdhet?. Omslagsbilden på den tryckta rap-

porten visade en snigel.  

Samtidigt som Wetterberg slog fast att mäns motstånd var det huvudsakliga 

hindret för jämställdheten, och förtydligade att män hade mer makt, högre lön 

och att det var ett privilegium att vara man, återfanns samtidigt skrivningar 

om att män hade mycket att vinna på jämställdhet om de bara fick upp ögonen 

för jämställdhetsfrågorna.650 Wetterberg förklarade att han trodde att:  

enskilda män vill ha jämställdhet, men eftersom jämställdhet tidigare hade varit 

synonymt med kvinnofråga, har det varit svårt för män att ta till sig av denna. 

Vi män kanske inte blivit riktigt klara över vad vi har att vinna på jämställd-

het?651  

 

Här återkom problemformuleringen från tidigare maskulinitetspolitiska utred-

ningar, att upplysning om mäns möjligheter att leva rikare liv genom att 

anamma jämställdhetsnormer och praktiker var viktigt för att åstadkomma för-

ändring.  

Det avgörande som återkommande formulerades var att tala klarspråk om 

maktfrågorna och på det sättet visa på angelägenheten i att förändringsarbetet 

skyndades på. Wetterberg tog upp den feministiska kritiken av den svenska 

jämställdhetsmyten. Även om Sverige hade kommit långt med jämställdheten, 

rent av blivit världsledande på området – det nämndes att Sverige 1995 hade 

utnämnts till världens mest jämställda land av FN – så tog slutrapporten fasta 

på att det fanns kvar mycket av den ”i-princip” inställning som Lars Jalmert 

hade analyserat i början av 1980-talet. Med hänvisning till den stora kvinno-

maktutredningen (SOU 1998:6) förklarades att svenska par ofta ansåg sig vara 

jämställda, trots att män inte tog delat ansvar för hemarbetet. Det var bara i en 

av tio familjer som hushållsarbetet faktiskt fördelades jämställt. I princip-in-

ställningen, normen kring att man skulle leva jämställt, dolde därför det fak-

tum att ojämställdheten dröjde sig kvar.652 För att bryta detta dödläge krävdes 

enligt Wetterberg genusperspektiv.  

En del av projektets syfte var att klargöra vad som tidigare hade gjorts i 

frågan och Wetterberg tog upp arbetsgruppen om mansrollen och den statliga 

Pappagruppen som hade föregått hans egen utredning. Han presenterade för-

slagen från det idéprogram som arbetsgruppen om mansrollen sammanställde 

1985 och förklarade att många av dessa förslag fortfarande var lika relevanta 

i början av 2000-talet. Anledningen till att det inte hade hänt tillräckligt 

mycket med frågorna om män och jämställdhet förklarades vara bristen på 

klarspråk om maktfrågan och bristen på förståelse av varför män motsatte sig 

 
650 Wetterberg (2002) s. 177. 
651 Wetterberg (2002) s. 176.  
652  Wetterberg hänvisar specifikt till en rapport från den statliga offentliga utredningen om 

fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, med den 

talande titeln Hemmet, barnen, makten, SOU 1997:139, Wetterberg (2002) s. 13–14. 



197 

förändring. Vad gäller Pappagruppen nämndes huvuddragen i deras ”vision 

om den närvarande pappan”. Wetterberg påpekade att pappagruppens förslag 

på obligatorisk gemensam vårdnad ledde till en ”omdiskuterad” lagändring 

men diskuterade inte detta mer ingående. Han nämnde inte heller gruppens 

särartsperspektiv utan konstaterade att pappagruppen inte hade något genus-

perspektiv. Att utgå från genusperspektivet, det vill säga maktanalysen, och 

låta det genomsyra analyserna av män och jämställdhet fastslogs som avgö-

rande för att kunna gå från ord till handling.653  

Från patriarkat till androgynat 

Problemet med männen och jämställdheten formulerades på det här sättet uti-

från ett tydligt och uttalat perspektiv på mäns strukturella överordning och på 

att manlighet var något som gick att förändra, att kön var en konstruktion. Att 

männen behöver förändras, i meningen fråntas sin position som samhällsnorm 

och sin strukturella överordning, framstod tydligt. Samtidigt erbjöd rapporten 

alternativa perspektiv på frågan om könsmakt och öppnade därmed upp en 

tolkningsrepertoar som innehöll teorier om hur män också kunde underordnas 

eller rent av diskrimineras i vissa sammanhang på grund av sin könstillhörig-

het.  

Även om könsmakten och den manliga överordningen betonades i anslaget 

och inledningen av Wetterbergs slutrapport fördes återkommande resonemang 

om mäns ”underordning i patriarkatet” i rapporten. Feminism, resonerade 

Wetterberg, hade alltid handlat om att förändra villkoren både för män och för 

kvinnor. Det hade möjligen också funnits områden där kvinnor hade utgjort 

normen, som i hemmet och på kvinnodominerade arbetsplatser, även om män-

nen haft större makt i själva samhället. I projektet Män och jämställdhet iden-

tifieras olika områden där män behövde företrädas, i linje med det som tidigare 

statliga maskulinitetspolitiska utredningar hade gjort. Mäns position på kvin-

nodominerade yrkesområden var en fråga, en annan var mäns villkor vid vård-

nadstvister.654  

Wetterberg förklarade att teorin om genussystemet behövde kompletteras 

med andra teorier som fokuserade på män och maskulinitet och som speglade 

hur mäns villkor förändrades i takt med ökad jämställdhet, framför allt nämns 

de norska sociologerna Öystein Gullvåg Holter och Helene Aarseth och deras 

bok Mäns livssammanhang som hade publicerats 1993, i svensk översättning 

1994.655 I denna bok presenterade författarna en modell för patriarkatets histo-

riska utveckling i modern tid. Ett ursprungligt paternat, utmärkt genom hus-

bondens starka ställning i ruralsamhället, ersattes med industrialismen av ett 

maskulinat, där män skiljdes från familjen genom yrkesarbetet och intog en 

 
653 Wetterberg (2002) s. 157. Wetterberg betonar den kontinuitet som funnits i sättet som staten 

tagit sig an frågan om män och jämställdhet. 
654 Wetterberg (2002) s. 6. 
655 Holter & Aarseths (1994). 
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ny form av försörjarroll. Vid 1900-talets slut såg Holter och Aarseth ett be-

gynnande ”androgynat” präglat av jämställdhet mellan kvinnor och män.656  

Att tala om ett androgynat var ett sätt för Aarseth och Holter att nyansera 

synen på mäns makt över kvinnor i samtidens samhälle. Män kunde inte enbart 

ses som kopplade till makt och dominans i ett samhälle som alltmer betonade 

jämställdhet mellan kvinnor och män. I stället för att betona mäns motstånd 

till förändring tog författarna fasta på hur män förändrades.657  

Wetterberg själv beskrev hur de samtida nordiska länderna befann sig i 

brytningen mellan ”senmaskulinat” och början till ett androgynat.658 Det kvar-

dröjande maskulinatet visade sig bland annat i form av den könssegregerade 

arbetsmarknaden. Tecken på det nya androgynatet återfanns i att många män 

i Norden identifierade sig som jämlika familjemedlemmar och att idealet om 

jämställdhet hade slagit igenom på många håll. Androgynat betydde inte kön-

löshet, fastslog Wetterberg, det handlade istället om att utjämna genusuppdel-

ningen från tidigare epoker.  

I androgynatet kommer vi kanske inte längre att dela upp oss i kön. Eller så 

kommer vi att prata om könsskillnader utan att hela tiden nedvärdera det ena 

könet på det andras bekostnad, utan dominans och exploatering. Där kanske vi 

får se hur män och kvinnor deltar i samma handbolls- , fotbolls-, eller ishock-

eylag eller i samma höjdhoppstävling utan att det är kön som avgör idrottens 

innehåll, utan människans prestation. Det kanske är ’ett samhälle utan sexistisk 

ideologi eller sexistiska genusnormer, utan förtryckande maskulinitets- och fe-

mininitetsmyter’ som Toril Moi uttrycker det.659  

 

Holter och Aarseth diskuterade också förekomsten av en kvinnlig ”modell-

makt” som hade bidragit till att hålla män utanför områden som rör barn och 

hem.660 Den kvinnliga modellmakten kopplades samman med en idé om män-

nens underordning i patriarkatet, en underordning som gjorde sig gällande i 

att män inte ansågs klara omsorgsarbete och andra traditionellt kvinnliga gö-

romål. I utvecklingen mot ett androgynat där män förväntades träda in på trad-

itionellt kvinnliga områden så behövde därför denna kvinnliga modellmakt 

ifrågasättas. 

Norskt utredningsarbete om jämställdhet och mäns underordning  

Perspektiven från Holter och Aarseths studie Mäns livssammanhang utveck-

lades av Holter till ett jämställdhetspolitiskt policyprogram. Parallellt med 

Wetterbergs utredning i Sverige, genomfördes ett utredningsarbete om män 

och jämställdhet i Nordiska rådets regi, en uppföljning av Nordiska rådets 

 
656 Aarseth & Holter (1994), Wetterberg (2002), s. 82. 
657 Aarseth & Holter (1994).  
658 Wetterberg (2002) s. 88f. 
659 Wetterberg (2002) s. 89. 
660 Holter & Aarseth (1994). 
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maskulinitetskonferens i Stockholm 1995. Holter hade fått uppdraget att leda 

den nordiska utredningen vilket resulterade i rapporten Kann menn? Menn og 

likestilling i arbeidslivet (Nord 2000:24).661 

I Holters rapport formulerades frågan om mäns jämställdhet inte främst 

som problemet med att bryta mäns makt. Problemformuleringarna var istället 

inriktade på att uppmärksamma hur män riskerade att underordnas på grund 

av sitt kön i takt med jämställdhetsutvecklingen. Utförligt diskuterades ”dis-

kriminering av menn”.662 Som exempel på diskriminering nämndes nedvärde-

ring av män som föräldrar, både inom socialomsorgen och arbetslivet, men 

också bristande uppmärksamhet på män inom könsforskning och en utbredd 

kulturell nedvärdering och ökande sexualisering av män inom media.663 Hol-

ters rapport var på det sättet tydligt inriktad på frågan om att företräda män 

bättre inom jämställdhetspolitiken, för att åstadkomma en förändring, och 

anknöt till maskulinitetspolitiska tankar om att mäns villkor på olika sätt hade 

osynliggjorts i jämställdhetsarbetet.   

Wetterberg hänvisade återkommande till boken Mäns livssammanhang, 

men sparsamt till Holters rapport. Wetterberg tog fasta på hur maskulinitets-

forskarna Aarseth och Holter utvecklat en typologi kring fadersidentiteter för 

män under den senare delen av 1900-talet. Dessa idealtyper var familjeidea-

liseraren – som höll isär arbete och familjeliv och representerade den tradit-

ionella 1950-tals mannen, rättvisemannen – som förverkligade principer om 

jämlikhet men på ett instrumentellt plan, karriäristen – som betraktade famil-

jen som del i en personlig utveckling och som ett komplement till arbetet, och 

omvårdnadsmannen – som gav familjen ett egenvärde och såg det som grund 

för en alternativ identitet.664  

Ställda bredvid varandra framträder både skillnader och likheter mellan det 

svenska och det norska /nordiska utredningsarbetet. Wetterberg utvecklade re-

sonemang om kvinnlig modellmakt och en möjlig diskriminering av män, när 

han diskuterade frågor om män i traditionella kvinnoyrken och mäns position 

i familjelivet, men föll hela tiden tillbaka på begreppet genus och på en femin-

istisk maktanalys.665 Holter, å sin sida, utgick även han från feministisk teori-

 
661 Nord 2000:24, s. 7. År 2003, året efter att Wetterberg kom med sin slutrapport, så gav Holter 

även ut en engelsk rapport Can men do it?: Men and gender equality – the Nordic experiance 

(2003) på uppdrag av Nordiska ministerrådet. 
662 Nord 2000:24. 
663 Nord 2000:24, s. 76f, 91.  
664 Wetterberg (2002) s. 91f. 
665 I inledningen till sin rapport hänvisar Wetterberg till Holter & Aarseths Mäns livssamman-

hang och tar då upp att denna studie kritiserats för att skuldbelägga kvinnor för mäns bristande 

hemarbete. Själv menar han att det dock kan finnas aspekter av studien som kan ha relevans för 

att förstå varför män inte söker sig till ”funktioner som är modellerade av kvinnor”, Wetterberg 

(2002) s. 18. 
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bildning och analyser av mäns makt i samhället, men hade frågan om diskri-

mineringen av män som utgångspunkt när han formulerade problemställ-

ningen om män och jämställdhet.666  

Hegemonisk maskulinitet 

Vid sidan av Hirdmans genussystem och Aarseth och Holters teorier om mäns 

livssammanhang, lyfte Wetterberg fram den australiensiske sociologen R. W. 

Connell och teorin om hegemonisk maskulinitet. Wetterberg hänvisade till 

Connells bok Masculinities från 1995 och betonade hur den hade visat på att 

genus inte bara handlar om relationen mellan kvinnor och män utan också om 

en hierarki mellan olika maskuliniteter.667 Begreppet hegemonisk maskulinitet 

som hade lanserats av Connell 1985 hade, som nämnts, presenterats i Sverige 

i en rapport från Jämfo redan 1987. Men det var först med boken Masculinities 

från 1995 som begreppet på allvar fick en central position i svensk och inter-

nationell maskulinitetsforskning. 668   

I Wetterbergs rapport diskuterades framväxten av den samtida maskulini-

tets- eller mansforskningen. Genomgången byggde på en kartläggning som 

Per Folkesson, verksam vid Karlstads universitet, hade gjort på regeringens 

uppdrag och som hade publicerats 2000. Folkeson lyfte i sin rapport fram, 

vilket också refererades av Wetterberg, hur maskulinitetsforskning internat-

ionellt uppmärksammade marginaliseringen av män som inte inkluderades i 

en normativ heterosexualitet, bland annat hänvisades till den amerikanske 

maskulinitetsforskaren Michael Kimmel. Folkesson påpekade också att mans-

forskningen i Norden framför allt inriktats på frågor om faderskap men alltför 

lite på frågor om våld. Utifrån de nya genus- och maskulinitetsperspektiven 

förändrades en central del i problemrepresentationen om män och jämställd-

het. Frågan om att män vann på jämställdhet blev vagare. Detta var en skillnad 

jämfört med problemformuleringarna inom maskulinitetspolitiken på 1980- 

och det inledande 1990-talet. Befrielsen från den traditionella mansrollen 

kopplades till en rad konkreta fördelar för män, som bättre relationer med vän-

ner, barn och kvinnor, minskad riskutsatthet vid separationer, rikare känsloliv 

etc. Wetterbergs diskussion kring vinsterna för män som bröt med den hege-

moniska maskuliniteten beskrevs vagare. Det nämndes att män skulle få en 

bättre livskvalitet, men framförallt diskuterades vinsterna för män med en 

ökad jämställdhetsutveckling i termer av att samhället blev rättvist.669  

Förändring i synen på mansrollens problem 

Tidigare, inom 1980-talets könsrollsdiskurs, hade mäns problematiska socia-

litet, den traditionella mansrollens inverkan på mäns relationer och tanken på 

 
666 Nord 2000:24, s. 74f. 
667 Wetterberg (2002) s. 18, 109. 
668 Se Bengtsson & Frykman (1987). 
669 Wetterberg (2002) s. 179. 
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hur det frusna känslolivet påverkade kärleks- och vänskapsrelationer, varit 

centrala maskulinitetspolitiska frågor. Inom 1990-talets särartsdiskurs var 

också mäns relationer viktiga, framför allt speglade genom det känsloladdade 

bandet mellan far och son. I projekt Män och jämställdhet var detta och andra 

frågor som tidigare hade kopplats till mäns bristande socialitet, som dålig 

hälsa, utsattheten vid eventuell skilsmässa eller arbetslöshet och riskerna med 

mäns krisbeteende i stort frånvarande. Wetterberg beskrev forskning om mäns 

hälsa, och riskerna för män att marginaliseras vid exempelvis arbetslöshet, 

som lite av ”eländesforskning” och sammantaget fick detta tidigare så viktiga 

maskulinitetspolitiska område inte mer än några rader i rapporten Vill man ha 

jämställdhet.670 Det framhölls att det var viktigt för män att ta till sig ”de nor-

mer kvinnor skapat”, normer som hörde samman med reproduktion och om-

sorg.671  Men detta beskrevs inte heller så mycket i termer av att männens 

känsloliv behövde utvecklas. När det kom till mäns relationer och privatliv 

var det istället frågan om jämställdheten i hemarbetet som det talades om.  

Denna förändring mot tidigare maskulinitetspolitiska utredningar kan för-

klaras med den typ av genusdiskurs som Wetterberg utgick från. Det var makt-

frågan och relationen mellan kvinnor och män som fokuserades, inte det even-

tuella pris män själva betalade i form av bristande relationer eller dåliga hälsa. 

Men det betydde inte att den terapeutiska blicken på männen försvann. Frågan 

om mäns bristande jämställdhet i hemmasfären betraktades från två teoretiska 

perspektiv. Dels från ett könsmaktsperspektiv och dels från det perspektiv på 

mäns underordning som Wetterberg hämtade från Holter och Aarseths studie 

om mäns livssammanhang. Detta skapade en dubbelhet kring synen på mäns 

privilegier och underordning som präglade den maskulinitetspolitiska ana-

lysen. 

Problematisering av mansrörelsetanken  

De feministiska maktperspektiv och den socialkonstruktivistiska förståelsen 

av kön som Wetterberg utgick från hade också en tydlig effekt på hur projektet 

förhöll sig till formerna för mäns engagemang i jämställdhetsfrågan. Den fö-

regående Pappagruppen hade de talat om män och jämställdhet och ett närva-

rande faderskap i termer av en framväxande ”modern mansrörelse”.672 Frågan 

om organisering av mäns arbete för jämställdhet diskuterades i Wetterbergs 

rapport och i kontrast till Pappagruppen såg Wetterberg problem med själva 

mansrörelsebegreppet. Under rubriken ”Finns det någon mansrörelse” disku-

teras frågan om mansrörelseengagemang i projektets slutrapport och Wetter-

 
670 Wetterberg (2002) s. 74.  
671 Wetterberg (2002) s. 54. 
672 Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet (1993, 1995). 
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berg konstaterar att det inte finns någon svensk mansrörelse ”om vi med mans-

rörelse menar en organisering där man strävar mot samma mål. Kanske är det 

så att man snarare kan prata om en rörelse bland män och med män.”673 

Wetterberg lyfte fram behovet av att stödja organisationer och manliga nät-

verk som arbetade för att engagera män för jämställdhet. Rapporten listade en 

rad olika sådana verksamheter bland annat organisationen Manliga nätverket, 

projekt som arbetade med pappautbildningar, nätverk för män inom vård- och 

utbildningssektorn och verksamheter mot mäns våld med flera.674 Tillsam-

mans med manskurser och mansläger var detta exempel på denna heterogena 

rörelse bland män. Det nämns även hur mansjourer hade varit viktiga platser 

för män som känt sig orättvist behandlade i vårdnadstvister men frågan ställ-

des om ”det alltid är av godo att det skapas manliga nätverk, eller är det rent 

av så att när män organiserar sig så kommer vi alltid tillbaka till det patriarkala 

tänkandet?”675 Slutsatsen var att det var viktigt att acceptera olika ingångar till 

frågorna om män och jämställdhet, men att det var avgörande att anamma ett 

genusperspektivet i de olika mansverksamheterna. 

Förslag och effekter 

Utifrån de antaganden om män och jämställdhet som Wetterberg presenterade 

i sin slutrapport prognostiserades frågan och förslag till en rad olika insatser 

lämnades. Det rörde i huvudsak insatser för ett jämställt föräldraskap, för ge-

nuspedagogik i utbildningsväsendet, för fler män i kvinnodominerade yrken 

och för att motverka mäns våld mot kvinnor (inklusive insatser mot heders-

våld).676 I detta avsnitt analyseras förslagen och representationerna av de olika 

delproblem som insatsområdena fokuserade på. Fokus ligger på vilka diskur-

siva effekter problemrepresentationerna fick. Som i de tidigare kapitlen ana-

lyseras meningsskapandet i policydiskussionerna och den tolkningsrepertoar 

som upprättas kopplat till de olika delområdena. Framför allt fokuseras hur 

frågorna om män och jämställdhet hanterades i spänningsfältet mellan de olika 

inriktningar som fanns utifrån projektets genusteoretiska inramning, mellan 

teorierna om mäns makt och motstånd och teorierna om männens möjliga un-

derordning. 

De feministiska maktfrågorna, grundade i olika genusteoretiska perspektiv, 

ställdes i förgrunden och nödvändigheten att adressera frågan om män och 

jämställdhet som en feministisk rättvisefråga lyftes fram. Kön fastslogs vara 

en socialt konstruerad kategori som var sammanbunden med ett genussystem 

 
673 Wetterberg (2002) s. 160. 
674 Wetterberg (2002) s. 25–31. 
675 Wetterberg (2002) s. 161. 
676 Därtill lämnades förslag om ökade bidrag till jämställdhetsprojekt, bland annat för arbete 

med män och jämställdhet. Här beskrevs behovet av att tydligt styra medel mot projekt med 

genusmedvetenhet, samt förslag om att låta Lars Jalmert göra en förnyad attitydundersökning 

om mäns attityder för att se om dessa förändrats över tid, Wetterberg (2002) s. 180–185. 
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som överordnade män. Samtidigt balanserades dessa perspektiv med andra 

genusteoretiska perspektiv på en pågående förändring av patriarkala strukturer 

och ”kvinnlig modellmakt” som en faktor som kunde hindra män från att ta 

plats i hem och omsorgsarbete. I likhet med den tidigare arbetsgruppen om 

mansrollen ville Wetterberg ta ett samlat grepp om området män och jäm-

ställdhet och visa hur det krävdes insatser inom en rad olika områden för att 

få till en förändring. Det handlade inte längre enbart om föräldrafrågor, som 

hos den föregående Pappagruppen, utan om ett mer holistiskt perspektiv.  In-

satserna förklarades inte ha någon prioritetsordning utan fördes fram som re-

laterade till varandra och syftande till att stimulera ett genomgripande föränd-

ringsarbete.677 Vad gäller prognostiseringen av frågan syns en likhet i jämfö-

relse med förslagen hos den föregående arbetsgruppen om mansrollen, och i 

delar även förslagen om kvoterad pappaledighet som den tidigare Pappagrup-

pen fört fram, men utifrån den nya genusteoretiska förståelsen skedde också 

till del en diskursiv förskjutning, vilket den närmare analysen av hur frågeom-

rådena hanterades kommer att visa.  

Jämställt föräldraskap  

Vad gällde jämställt föräldraskap, det första huvudsakliga insatsområdet, före-

slogs flera åtgärder, däribland en förlängd och ytterligare kvoterad föräldra-

försäkring. Förslagen var sammanlänkade: en utvidgad föräldrautbildning 

inom mödravården med permanenta pappagrupper; en utökning av antalet så 

kallade pappadagar i samband med barnets födelse från 10 till 30; föräldra-

penningen föreslogs förlängas till hela 24 månader, och tredelas, 8 månader 

skulle kvoteras till vardera föräldern och resterande 8 månader kunna överlå-

tas.678 Pappaledigheten var fortsatt en central fråga, men problemrepresentat-

ionen inom detta delområde förändrades också delvis, jämfört med de tidigare 

maskulinitetspolitiska utredningarna. Det blev frågan om en rättvis fördelning 

av hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnan och mannen som hamnade i för-

grunden, snarare än pappaledighetens betydelse för barnen eller männen 

själva.  

Under rubriken ”…en nyckel till jämställdhet” diskuterades hur föräldra-

försäkringspolitiken hade utformats under de gångna decennierna för att ge 

män och kvinnor möjlighet att dela på föräldraskapet. Wetterberg påpekade 

att föräldraförsäkringen från början var tänkt att kombineras med en generell 

arbetstidsförkortning, att småbarnsföräldrar skulle ha sex timmars arbetsdag 

och menade att det var viktigt att se föräldraförsäkringen i ett större jämställd-

hetspolitiskt sammanhang. Frågan om sex timmars arbetsdag hade berörts hos 

 
677 Wetterberg (2002) s. 180, som i de tidigare utredningsgrupperna identifierades insatsområ-

den generellt, det var inte fråga om några författningsförslag eller detaljerade konsekvensana-

lyser. 
678 Wetterberg (2002) s. 180–181. 
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både Arbetsgruppen om mansrollen och hos Pappagruppen och hos Wetter-

berg åberopades den igen. Det nämndes samtidigt att vare sig delad föräldra-

ledighet eller sex timmars arbetsdag med nödvändighet ledde till jämställdhet. 

Avgörande för jämställdheten menade Wetterberg var att män och kvinnor 

också synade genusrelationen.679 Reservationen grundade sig i genusforskaren 

Lisbeth Bekkengens forskning om mäns barnorientering, som det hänvisades 

till i utredningen. Bekkengen hade i sin forskning pekat på hur en positiv in-

ställning till tanken på att vara pappaledig inte behövde omsättas i praktik och 

dessutom hur män under föräldraledigheten inte nödvändigtvis tog samma an-

svar för hemarbete som kvinnor och att det därför sällan rubbade grundläg-

gande ojämställda familjestrukturer.680 Snarare än att fokusera på männens rätt 

till föräldraledighet och möjligheter till utveckling och förbättrade relationer 

med barn, som hade stått i fokus i tidigare utredningar, så ställde Wetterberg 

maktfrågorna i centrum. Att öka pappaledigheten blev primärt en fråga om att 

förbättra rättvisan i familjen och undergräva grundläggande genusstrukturer i 

ansvaret för hem- och omsorgsarbete.  

Diskursen om det faderlösa samhället var helt frånvarande i rapporten från 

projektet Män och jämställdhet. Istället gav rapporten uttryck för den diskurs 

som socialpsykologen Tomas Johansson har benämnt som ”det utopiska per-

spektivet” på frågor om faderskap, en feministiskt influerad diskurs som ifrå-

gasätter upprätthållandet av strikta könskategorier.681 Rapportens syn på pap-

parollen skiljde sig i detta också från synen inom könsrollsdiskursen under 

1980-talet där papparollen getts funktionen av att utveckla männens frusna 

känsloliv och leda till en förändrad mansroll.  

Detta förändrade synen på hur jämställdhet innebar en konkret vinst för 

män. På 1980-talet var frågan om föräldraledighet en fråga om att män kunde 

utveckla empatisk förmåga och överhuvudtaget få någonting tillbaka i livet, 

inte minst som en försäkring om kontakt med barnen även efter en skilsmässa. 

Från särartsperspektivet handlade det om att män skulle erbjuda en manlig 

förebild åt barnen och förverkliga en essentiellt manlig omsorgsfunktion, och 

dessutom träna på ledarskap. Genusperspektivet i projekt Män och jämställd-

het satte fokus på rättvisan. Visserligen fanns de andra aspekterna delvis kvar, 

Wetterberg motsatte sig inte att föräldraledigheten innebar vinster för män, 

men vinsterna beskrevs mer i abstrakta termer som ökad livskvalitet eller ned-

monterade genussystem.  

Jämfört med de tidigare mansutredningarna problematiserades också frå-

gan om pappautbildningar på ett nytt sätt. Wetterberg hänvisade till fader-

skapsforskaren Lars Plantin och förklarade utifrån dennes forskning om mäns 

upplevelser av faderskap att män skapade en föräldraidentitet mycket senare 

 
679 Wetterberg (2002) s. 150f, Wetterberg menade att småbarnsföräldrar borde ha rätt till sex 

timmars arbetsdag med bibehållen lön. 
680 Wetterberg (2002) s. 146, 150, se vidare Bekkengen (2002). 
681 Johansson (2003) s. 27f. 
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än kvinnor.682 Detta framhölls som en viktig förklaring till varför män inte tog 

ut mer föräldraledighet och i förhållande till detta framställdes pappautbild-

ningar som en konkret och viktig lösning. I detta överensstämde argumentat-

ionen med tidigare utredningsprojekt om män och jämställdhet. Samtidigt dis-

kuterade Wetterberg hur särorganiserade pappautbildningar kunde ses som en 

”historisk parentes” och menade att det var viktigt att pappautbildningarna ut-

gick från genusperspektiv och att målsättningen helst borde vara gemen-

samma föräldrautbildningar.683 Även om Wetterberg förordade fler pappaut-

bildningar såg han en risk i att jämställdhetsanalyserna i enkönade utbild-

ningsgrupper kunde urholkas eller rent av bli reaktiva. I denna fråga syntes 

således en ny form av kritik av hur jämställdhetsarbete riskerade att reprodu-

cera delar av de strukturer som var tänkta att förändras om de inte kvalificera-

des genom att ta in perspektiv på makt och genus. 

Samma år som Wetterberg lämnade sin rapport 2002 så infördes en andra 

pappamånad i föräldraförsäkringen. Wetterberg tog upp hur tidigare förslag 

om pappagaranti var på väg att realiseras men ville själv gå längre. Projektets 

förslag om en förlängning och individualisering som innebar nästan en för-

dubbling av antalet månader med betald föräldraledighet kunde framstå som 

orealistisk. Förslaget kan tolkas som ett försök att komma bortom problemet 

där en individualisering av föräldraledigheten skulle betyda att kvinnor kunde 

uppleva att de förlorade den tid som reserverades för partnern. 684  

När det kom till frågan om mäns villkor vid separationer och vårdnadstvis-

ter, som hade varit helt central hos den föregående pappagruppen avhandlades 

detta område sparsamt i projekt Män och jämställdhet. Wetterberg diskuterade 

hur genussystemet även färgade rättsväsendet och att kvinnor därmed gärna 

förutsattes vara den mest lämpade föräldern i en vårdnadstvist. I detta avse-

ende diskuterades också hur detta kunde ses som att män underordnades eller 

diskriminerades, med hänvisning till Holter och Aarseths forskning. Samtidigt 

inordnades dessa resonemang i en diskussion om hur diskrimineringen av män 

var en följd av större genusstrukturer där män inte tog del i omsorgsarbetet i 

hemmet. Bland rapportens åtgärdsförslag nämndes att det borde byggas upp 

speciella ”pappis” verksamheter i varje kommun, där pappor som hade dålig 

kontakt med sina barn, exempelvis efter en vårdnadstvist, kunde träffas och 

stöttas i umgänget.685 Överlag diskuterades frågor om vårdnadstvister i mindre 

utsträckning än i de tidigare arbetsgrupperna om män och jämställdhet.  

 
682 Plantin (2001), Wetterberg (2002) s. 137. 
683 Wetterberg (2002) s. 152.  
684 Wetterberg (2002) s. 180. 
685 Wetterberg (2002) s. 181. 
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Män och hemarbete  

Kopplat till frågan om jämställt föräldraskap diskuterade projekt Män och 

jämställdhet frågor om hemarbete och ojämställda strukturer i familjen. Per-

spektiven på mäns makt i familjerelationer och i hemarbete hämtades från so-

ciologen Carin Holmberg och hennes avhandling Det kallas kärlek från 1993 

som har analyserat jämställdhet hos unga par.686 Wetterberg beskrev i inled-

ningen till sin rapport Holmbergs forskning om hur unga par upplevde sig 

jämställda innan de fick barn, men att deras relationer i verkligheten ”bygger 

på hur kvinnan underordnar sig de rådande könsmaktsförhållanden som exi-

sterar i deras relation”.687 På ett liknande sätt användes ett citat från Holmbergs 

Det kallas kärlek, om hur ojämställda handlingsmönster internaliseras och 

framstår som ”naturliga”, i en generell utläggning om hur kön konstrueras: 

Hon och han upplever inte med nödvändighet det nav av maktasymmetrier som 

vardagen cirkulerar kring. Inte desto mindre finns det sociala mekanismer i in-

teraktionen som återskapar kvinnors underordning och mäns överordning.688  

 

Längre fram i rapporten diskuterades mäns och kvinnors privata relationer och 

arbetsdelningen mellan män och kvinnor i hemmet ytterligare och då anlades 

istället Holter och Aarseths perspektiv på manlig underordning och kvinnlig 

modellmakt. Där beskrivs hur mäns rädsla att bli dominerade, särskilt av kvin-

nor, kan vara en anledning till att män utvecklar ”underordningsstrategier” för 

att slippa ifrån hemarbetet. Då kvinnan har ”modellmakten” i hushållet riske-

rar också män att känna sig misslyckade eller i underläge.  

När mannen inte klarar hushållets uppgifter såsom han tror att det förväntas, 

kan han drabbas av skuldkänslor. En viss skam för att inte klara jobbet på rätt 

sätt kan inträda. Han upptäcker sig stå i ett kvalitativt annorlunda förhållande 

till hushållets fält än vad kvinnan gör.689 

 

Wetterberg diskuterade hur det kunde vara lättare för män att bli kallad lata 

än att underordna sig kvinnans modellmakt och riskera att beskyllas för att 

vara en ”toffelhjälte”, något som relaterade till manliga strategier att bevara 

sin position i en manlig hierarki, men framför allt betonades att ”männen kän-

ner ett utanförskap” när det kommer till hushållsarbete. 690 

Synen på mannen som välvillig men osäker och i ”utanförskap” bröt tvärt 

med bilden av män i Holmbergs studie över unga par i Det kallas kärlek. Där 

betonades istället männens förmåga att systematiskt låta kvinnor städa upp 

och ansvara för hemmet. Genom att klaga på tillrättavisningar och genom att 

 
686 Holmberg (1993). 
687 Wetterberg (2002) s. 14.  
688 Wetterberg (2002) s. 98. 
689 Wetterberg (2002) s. 168. 
690 Wetterberg (2002) s. 168. 
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strunta i att städa efter de normer som kvinnan tycker behövs slapp män helt 

enkelt från arbetet.691 Detta var en motsättning mellan olika perspektiv som 

rapporten undvek att fördjupa. De ingick bägge i den tolkningsrepertoar som 

upprättades i rapporten. Wetterberg kombinerade ett könsmaktsperspektiv 

med ett perspektiv på männens ”underordning”. Könsmaktsperspektivet fick 

företräde i generella utsagor om ojämställdheten i samhället och diskursen om 

männens underordning företräde andra delar som den om mäns position i fa-

miljen och i förhållandet till obetalt hemarbete.692  

Könspedagogik  

Det andra huvudsakliga insatsområdet rörde utbildningsfrågor. Den delvis för-

ändrade synen på föräldraledighetens betydelse i projekt Män och jämställd-

het, där fokus nu låg på ansvarsdelningen i familjen och inte lika mycket som 

tidigare på barnens behov av att träffa sina pappor, gick hand i hand med en 

betoning på barns behov av att möta genusutbildad personal i barnomsorgen. 

Som i tidigare utredningar bedömdes barndomen vara en avgörande plats där 

framtida normer och värderingar präglades. Men den tidigare så avgörande 

relationen mellan pojken och pappan fick inte längre samma betydelse, inte 

heller relationen mellan föräldrar och barn generellt. Projekt Män och jäm-

ställdhet lyfte istället frågan om barn utifrån ett fokus på pedagogik och barn-

omsorg. Projektet la flera förslag som rörde genusperspektiv i utbildningsvä-

sendet. Det behövde införas ”könspedagogik” på förskolorna och personal och 

lärare i förskola och skola behövde fortbildning i genusmedvetenhet.693 Ge-

nusvetenskapen behövde även inkluderas i all utbildning på universitets- och 

högskolenivå som handlade om samhällsfrågor som juridik, ekonomi, socio-

nomer och lärare. Även idrotten lyftes och det föreslogs ett fortsättningspro-

jekt om att tillsammans med folkbildning och idrottsrörelsen utveckla metoder 

för dialog om maskulinitets- och genusfrågor. Idrotten lyftes fram som en av 

de strukturer i samhället där pojkar befann sig och där genusfostran var 

stark.694 

I diskussionen om hur män formades till män redogjorde rapporten för 

bland annat för Nancy Chodorows teorier och beskrev pojkars separationspro-

cess från modern och sökande efter maskulinitet.695 Detta kopplades också till 

teorin om hegemonisk maskulinitet och idén om ”underordnade maskulinite-

ter”. Det beskrevs hur pojkar tidigt fick lära sig den hegemoniska maskulini-

tetens hierarki. Sämst var att vara som en kvinna, att spela som ”en kärring”, 

 
691 När Wetterberg skriver om män i kvinnoyrken så gör han en analogi till hur män agerar inför 

kvinnors modellmakt i hushållsarbetet, och hänvisar till Holter och Aarseth. Wetterberg (2002) 

s. 123.  
692 Wetterberg (2002) s. 172. 
693 Wetterberg (2002) s. 181f. 
694 Wetterberg (2002) s. 182. 
695 Wetterberg (2002) s. 100.  
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att ses som ”mammas gosse” eller homosexuell.696 Wetterberg ansåg att en 

psykologisk utvecklingsmodell inte gav tillräcklig förklaring till hur manlig-

het konstruerades. Att som barn tidigt både få en närvarande manlig och 

kvinnlig person att identifiera sig med kunde minska pojkens traditionellt 

smärtsamma och utdragna separationsprocess från det feminina, menade Wet-

terberg, men reserverade sig inför att detta skulle räcka för att undgå att repro-

ducera genusordningen. Genusordningen beskrevs relatera till språkliga nor-

mer och värderingar som skapades kulturellt i samhället.697 Detta innebar en 

förändring i synen på pappans betydelse för sina barn. Det antogs inte längre 

att närvarande pappor med automatik skulle leda till en förändring av genus-

mönstren. Stort fokus i rapporten lades istället vid barnens behov av att möta 

professionella pedagoger som arbetade utifrån ett genusperspektiv. 698 

 Jämställdhetspedagogik eller pedagogik med köns- eller genusperspektiv 

var begrepp som slog igenom i slutet av 1990-talet. Framför allt uppmärksam-

mades förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gävle. Där hade personalen 

börjat filma och kartlägga hur den interagerade med barnen och på vilka sätt 

detta påverkade pojkar respektive flickor. Trots att personalen hade trott sig 

ha ett jämställt förhållningsätt till barnen syntes en tydlig struktur där pojkarna 

fick vara aktiva och flickorna passiva. Pojkarna tilläts avbryta, domdera och 

bråka medan flickorna lydigt fick vänta på sin tur och lyhört hjälpte till med 

att ta hand om pojkarna. Förskolans dolda genusfostran visades i blixtbelys-

ning.699 Utifrån dessa observationer utarbetades sedan pedagogiska handlings-

planer för att ge flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas. Tittmyran 

och Björntomten uppmärksammades stort i media och blev, tillsammans med 

andra projekt som följde i samma spår, givna referenser i både barnomsorg 

och jämställdhetsdebatt.700 Att kön skapades redan i sandlådan var visserligen 

ingen ny idé. Det hade varit en utgångspunkt även i tidigare könsrolls- och 

jämställdhetsdebatt. Men det fanns kvalitativa skillnader. I den nya genuspe-

dagogiken användes begreppet makt explicit, och pojkar identifierades som 

överordnade och flickor som underordnade.701 

När det gällde könspedagogik hänvisade rapporten till Tittmyran och 

Björntomten. Wetterberg förklarade att barnen kan få ”bredare könsperspek-

tiv” om personalen tänker och agerar ”genusmedvetet”.702 En stor del av ”jäm-

ställdhetens förändringspotential” förklarades ligga i att barn tidigt möter 

”vuxna som förstår det felaktiga i att reproducera traditionella könsroller”.703 

 
696 Wetterberg (2002) s. 109. 
697 Wetterberg (2002) s. 101f. 
698 Wetterberg (2002) s. 181. 
699 Se en genomgång av genuspedagogikens genomslag i Svaleryd (2003) s.7–9, se vidare Gens 

(2007) och Wahlström (2003).  
700 Gens (2007) s. 67f. 
701 Wahlström (2003) s. 101, 107. 
702 Wetterberg (2002) s. 165, citaten på s. 181. 
703 Wetterberg (2002) s. 164. 
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Genusperspektiv behövde därför bli en obligatorisk del i pedagogiska utbild-

ningar, och i förlängningen genomsyra all utbildning.704  

Det kan inte nog poängteras att den pedagogik som man använder på vissa för-

skolor i vårt land, i bl.a. Gävle och i Jämtland, är pedagogik som har kraft när 

det gäller att pojkar och flickor ska få utvecklas till hela människor. En utveckl-

ing av denna pedagogik, tillsammans med mycket mer, skapar i förlängningen 

ett jämställt samhälle.705  

 

I rapportens redogörelse om förskolans viktiga roll ställdes det professionella 

uppfostrandet av barnen mot en implicit misstro till föräldrarnas roll som före-

bilder, en variant av diskursen om ”de skadliga föräldrarna” som växte fram 

med professionaliseringen av barnomsorgen på 1970-talet.706 Genuspedagogi-

ken, snarare än den närvarande pappan, var det som kunde stödja barnens möj-

lighet att utveckla jämställda ideal. I rapporten avfärdades tidigare idéer om 

att ”pojkar bara kan fostras till män av män” och att kvinnodominansen i barn-

omsorgen riskerar att feminisera de uppväxande pojkarna.707 Wetterberg kri-

tiserade både Robert Bly och den danske författaren Bertill Nordahl och be-

skrev deras tankar om hur pojkar underordnades i skolan och samhället som 

uttryck för en missriktad och konservativ idé om en manlighetens kris.708 Rap-

porten var samtidigt nyanserad i diskussionen om manliga förebilder. Wetter-

berg tog upp projektet Brobyggarna på Fryshuset i Stockholm som exempel 

på en verksamhet grundad i idén att unga män saknade manliga förebilder. 

Fryshusets verksamhet kunde vara ”oerhört bra”, förklarades det, men Wet-

terberg menade ändå att tanken att det bara var män som kunde fostra pojkar 

till män ”går i diametralt motsatt riktning mot jämställdheten”. Wetterberg 

förtydligade också att en kvinna med ”klar genusmedvetenhet” var en vikti-

gare mentor än en man som saknade genuskunskaper.709  

Män till kvinnoyrken  

Varför män inte sökte sig till kvinnoyrken var en av de centrala frågor som 

hade pekats ut i jämställdhetspolitiken kopplat till frågan om mäns roll, och 

detta var ett tredje huvudsakligt insatsområde i Projekt Män och jämställdhet. 

I rapporten föreslogs positiv särbehandling av män till utbildningar inom kvin-

nodominerade yrken. Det föreslogs även att det skulle införas genuskunskap i 

dåvarande Länsarbetsnämndernas (Arbetsförmedlingens) programverksam-

het som syftade till att bryta könssegregeringen i arbetslivet, och att nätverk 

 
704 Wetterberg (2002) s. 166, 182. Genusperspektiv som en obligatorisk del i utbildningen av 

förskolelärare, var ett förslag som redan formulerats i den statliga Kvinnomaktutredningen, vil-

ket Wetterberg påpekar. 
705 Wetterberg (2002) s. 173.  
706 Se Klinth (2002) s. 150f. 
707 Wetterberg (2002) s. 112. 
708 Wetterberg (2002) s. 112. 
709 Wetterberg (2002) s. 118f. 
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för män inom kvinnodominerade yrken skulle stödjas.710 Rapporten tog upp 

hur den svenska arbetsmarknaden var ”starkt könssegregerad” och att kvinno-

yrken var lägre avlönade än manliga yrken. Detta kopplades vidare till frågor 

om ”mannens jobborientering”.711    

När män möts är yrke eller titel det första de använder för att karaktärisera sig 

själva. Att presentera sig som gift eller ogift eller hur många barn de har hör 

inte till vanligheten bland män.712 

 

Synen på männens jobborientering hämtades från Holter och Aarseths forsk-

ning om mäns livssammanhang och det förklarades med deras begrepp hur 

mäns arbetsliv utgjorde ”den sociala förstheten”, mannens privatliv och familj 

var ”annetheten”, det andra. För mannen var det offentligheten och platsen i 

en produktionsgemenskap som var det viktiga, medan kvinnor kopplades till 

reproduktionen. ”Medan kvinnan på jobbet funderar över hushållet och barnen 

funderar mannen, när han är hemma, på jobbet”, som saken uttrycktes.713 Att 

som man ge sig in i ett yrke som kopplades samman med kvinnliga verksam-

heter kunde ses som svårt utifrån detta perspektiv. Avgörande för att få män 

återfanns i sjukvård eller omsorgsyrken kunde också diskuteras utifrån villko-

ren och lönerna i dessa sektorer. Men kring detta sistnämnda fördes inte någon 

direkt diskussion. Rapporten utvecklade istället resonemangen om hur ”kvin-

nors modellmakt” begränsade män som Holter hade presenterat i det nordiska 

utredningsarbetet om män och jämställdhet. Dessa resonemang krockade med 

Wetterbergs överordnade könsmaktsdiskurs. I rapporten diskuterades hur män 

som sökte sig till sjukvården behövde kämpa med kvinnliga strukturer, sam-

tidigt kunde deras position som män ge dem fördelar. Manliga sjuksköterskor 

eller vårdbiträden kunde både bemötas med extra uppskattning på grund av att 

de var män, men också ifrågasättas i sin manlighet. Män i kvinnoyrken kunde 

uppmuntras att söka chefstjänster eller fackliga uppdrag just för att de var 

män, men också förväntas utföra ”maskulint präglade uppgifter” som att 

hämta tung utrustning. Wetterberg tog upp hur han själv hade erfarenheter av 

att organisera manliga nätverk inom sjukvården och vittnade om hur han hade 

mött negativa attityder från kvinnor som hade känt sig främmande inför att 

arbeta tillsammans med män. Samtidigt beskrev han hur manliga sjuksköters-

kor också kunde anses extra kompetenta och inte sällan få goda kontakter med 

manliga läkare, något som Wetterberg tog upp som ett tecken på manlig ho-

mosocialitet.714  

Trots den blandade problembild som presenteras, vilken både pekade mot 

problem och fördelar med mäns minoritetsposition inom kvinnoyrken drog 

 
710 Wetterberg (2002) s. 184f. 162. 
711 Wetterberg (2002) s. 66, 169. 
712 Wetterberg (2002) s. 169. 
713 Wetterberg (2002) s. 169f. 
714 Wetterberg (2002) s. 122. 
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Wetterberg slutsatser om att män underordnades. Han slog fast att ”kvinnors 

ambivalens kring maskulinitet”, det ifrågasättande som han hade mött på när 

han hade arbetat med manliga nätverk inom sjukvården, vittnade om ”den 

strukturella diskriminering” som män mötte. Wetterberg underströk att han 

liksom Holters nordiska arbetsgrupp om män och jämställdhet ansåg ”att vi 

inte i tillräckligt hög utsträckning har funderat kring frågor kring hur patriar-

katet och genussystemet också underordnar män”.715 Det fanns på det här sät-

tet en dubbelhet i resonemangen vilket illustrerar den tolkningsrepertoar som 

upprättades i Projekt Män och jämställdhet, där olika teoretiska ingångar och 

förklaringsmodeller kunde samsas.   

Rapportens sätt att motivera värdet av män inom kvinnoyrken var i jämfö-

relse med tidigare utredningar vagare. Utifrån en könsrollsdiskurs kunde män 

i kvinnoyrken utveckla förkvävda manliga omsorgsegenskaper, ur en särarts-

diskurs skulle män kunna erbjuda avgörande manliga egenskaper och perspek-

tiv. Utifrån genusdiskursen som präglade projekt Män och jämställdhet besk-

revs istället hur män i kvinnoyrken hade ”tagit ett kliv ut från den hegemo-

niska maskulinitetens ram”.716 Män i kvinnoyrken kunde alltjämt betraktas 

som representanter för en icke-förtryckande maskulinitet, vilket kunde fram-

hållas som något positivt, men behovet av fler män framstod som viktigt 

främst som ett sätt att bryta könssegregationen i arbetslivet och därmed mot-

verka strukturella skillnader i arbetslivet mellan kvinnor och män.  

Mäns våld mot kvinnor 

Ett fjärde och sista huvudsakligt insatsområde rörde mäns våld mot kvinnor. I 

denna fråga återfanns dock inte den spänning mellan frågor om mäns makt 

och manlig underordning som hade präglat mycket av det övriga innehållet i 

projekt Män och jämställdhet. Mäns våld beskrevs som ett av de viktigaste 

områdena i rapporten. Varför var det så många män som misshandlade kvin-

nor och varför var det så svårt att tala om mäns våld? Detta var frågeställningar 

som togs upp både i inledningen och i avslutningen i rapporten Vill man ha 

jämställdhet.717  

När det kom till frågor om mäns våld lyftes flera förslag. Dels behövde män 

som utövade våld mot en närstående kvinna omhändertas akut och flyttas från 

parets gemensamma hem. Det skulle inte vara kvinnan som behövde ta sig i 

väg från hemmet tillsammans med barnen, utan den våldsutövande mannen 

som skulle flyttas bort. I avvaktan på rättegång skulle männen påbörja pro-

fessionellt behandlingsarbete. Det behövdes därtill fler av de kriscentrum för 

män som bedrev professionellt behandlingsarbete. Organisationerna Kriscent-

 
715 Wetterberg (2002) s. 121. 
716 Wetterberg (2002) s. 162. 
717 Wetterberg (2002) s. 18, 20, 175. 
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rum i Göteborg och Manscentrum i Stockholm lyftes som förebilder. Det ef-

terfrågades därtill mer kunskap och forskning om både mäns våld mot kvinnor 

och mäns våld mot andra män.718 

Samtidigt med Projekt Män och jämställdhet ledde professor Eva Lundgren 

arbetet med utredningen Slagen dam: mäns våld mot kvinnor i jämställda Sve-

rige som publicerades 2001. Det var en omfångsundersökning av våldet mot 

kvinnor beställd av Brottsoffermyndigheten som del i regeringens uppföljning 

av kvinnofridsreformen. Resultatet av enkätundersökningen var nedslående, 

nära 50 procent av kvinnorna som svarat hade erfarenhet av våld från män. 

Undersökningen fick stort genomslag men också kritik för att definitionerna 

av våld var för allmän.719 Tillsammans med representanter från Kriscentrum 

för män, som erbjöd professionell behandling för misshandlande män, ingick 

Manliga nätverket i det Nationella råd för kvinnofrid som hade inrättats av 

jämställdhetsministern Margareta Winberg och som mellan åren 2000 och 

2003 skulle bidra till uppföljningen av regeringens kvinnofridsproposition. 

Wetterberg menade att männens arbete mot våld borde ha nått betydligt 

längre. I sin slutrapport förklarade Wetterberg att frågan om våld skiljde ut sig 

i arbetet med män och jämställdhet. Det blev ofta tyst när det kom till frågan 

om våldet, förklarade han. Det var betydligt lättare att tala om familjefrågor 

än om mäns våld mot kvinnor och mot andra män. När man väl talade om 

våldet ansåg Wetterberg att det sällan ledde till någon konkret handling.720 

Wetterberg spekulerade i om det var så att mäns tystnad kring våld hade att 

göra med en omedveten känsla av att det inte finns något att göra åt frågan, 

inget tydligt sätt att agera, och att det kunde generera en känsla av skuld och i 

sin tur till tystnad. Istället borde män ta gemensamt ansvar för att motverka 

våldet, fastslogs det.721  

Rapporten påpekade att organisationen White Ribbon inte hade lyckats eta-

blera sig ordentligt i Sverige och Wetterberg kritiserade sin egen organisation 

Manliga nätverket för att man inte hade engagerat sig tillräckligt i frågan trots 

att det var syftet när nätverket bildades. Han menade också att de organisat-

ioner som arbetade med mäns våld hade varit påfallande tysta om resultaten 

ifrån rapporten Slagen dam. Själv tog Wetterberg upp statistiken från Lund-

grens rapport och diskuterade att det under 2001 hade lämnats in 29 220 poli-

sanmälningar om misshandel och sexualbrott mot kvinnor, men att det med 

tanke på mörkertalen skulle kunna röra sig om så mycket som 120 000 fall.722  

Samtidigt som rapporten kritiserade tystnaden kring mäns våld ingick rela-

tivt lite diskussion om hur själva våldet såg ut eller vad som orsakade det. 

Rapporten diskuterade inte någon specifik förklaringsmodell till våldet eller 

 
718 Wetterberg (2002) s. 183f. 
719 Lundgren (2001).  
720 Wetterberg (2002) s.20,131. 
721 Wetterberg (2002) s. 133. 
722 Wetterberg (2002) s. 132. 
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någon teori kring hur det kunde hanteras. En anledning till detta kan vara att 

rapporten förhöll sig till ett laddat område där det fanns olika perspektiv. Hos 

Lundgren och inom ROKS betonades att mäns våld var ett uttryck för mäns 

könsmakt. I linje med det motsatte man sig diskussionen om behandling, män 

var inte sjuka, det var istället mäns maktposition som behövde förändras. Inom 

manscentrum betonades istället att mäns våld var ett uttryck för manlig ”van-

makt” samtidigt som man betonade att våld också hängde samman med ojäm-

ställda strukturer och framför allt att män alltid hade ansvar för våldet och inte 

kunde skylla på yttre faktorer som provokationer, stress eller alkohol. 723  

Dessa perspektiv fick inte någon presentation i rapporten, inte heller hur 

våld diskuterades inom Holters nordiska utredningsarbete, som skiljde sig 

markant från diskussionen i Sverige. I Holters rapport Kann menn fastlogs att 

”Menns vold er ikke et direkte uttrykk for ’kjønnsmakten’ i samfunnet.”724 Att 

ojämställdhet ledde till våld beskrevs som en myt. Istället lyftes erfarenheter 

av våld och auktoritet under männens egen uppväxt upp som ett mönster som 

gick igen bland våldsamma män. Wetterberg betonade istället Lundgrens 

forskning men lät den samtidigt ligga till grund för ett förslag att inrätta fler 

kriscentra för män i Sverige. Och han underströk att det fanns kunskap om 

behandlingsmetoder för män som misshandlat kvinnor.725 Att rapporten från 

projekt Män och jämställdhet var relativt fåordig kring våldsfrågor, trots att 

det markerades att det var en särskilt viktig fråga, kan ha att göra med den 

laddning frågorna hade och att det därmed blev känsligt att infoga dessa olika 

förklaringsmodeller i en gemensam tolkningsrepertoar. 

Hedersproblematik 

Rapporten tog däremot upp frågor om heder och kulturella förklaringar till 

våld, ett annat exempel på en laddad fråga. På sin lista över åtgärder nämndes 

att pågående arbete med ”dialogprojekt” borde utvecklas och få nationell 

spridning. ”Dialogprojektet” var en verksamhet i Stockholm som Manliga nät-

verket hade drivit tillsammans med Rädda barnen och som inriktats på att tala 

om jämställdhet och frågor om mäns våld mot kvinnor tillsammans med olika 

etniska föreningar och samfund. I ett avsnitt i rapporten med rubriken ”har 

män kulturella skillnader?” diskuterades mordet på Fadime Sahindal, vilket 

ägt rum i januari 2002.726  

Hedersproblematik var en polariserad fråga vid det inledande 2000-talet. 

Det fanns en motsättning mellan diskursen om kulturella förklaringar till våld, 

ett exempel är Fadime Sahindals tal i Riksdagen 2001 om hedersvåld, och den 

generella könsmaktdiskurs som till exempel Gudrun Schyman uttalade i sitt 

”talibantal” 2002. Inom könsmaktdiskursen rymde frågan om hederskultur ett 

 
723 Se Eliasson (2000). 
724 Nord 2000:24, s. 48. 
725 Wetterberg (2002) s. 183.  
726 Wetterberg (2002) s. 127f. 
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ifrågasättande av den generella synen på det patriarkala systemet i Sverige. 

Inom integrationsforskningen påpekades hur talet om kulturskillnader riske-

rade att skapa rasistiska stereotypiseringar, samtidigt bildades nya organisat-

ioner för invandrade kvinnor som påtalade att det fanns en specifik hederspro-

blematik och att denna behövde bemötas.727 I Wetterbergs diskussion om våld 

och heder märks både en positionering där hedersvåldet lyfts fram som speci-

fikt och samtidigt en nyansering. Rapporten resonerade kring frågan om kul-

turella förklaringar och menar att patriarkat och hegemonisk maskulinitet kan 

se olika ut i olika länder samtidigt som att frågan om kultur är för enkel. Me-

dan Fadime Sahindals pappa så starkt hade brutit mot jämställdhetsnormer i 

Sverige hade andra män från traditionellt patriarkala länder tagit sig till Sve-

rige med anledningen att slippa ifrån patriarkalt och odemokratiskt förtryck, 

förklarades det. Wetterberg förklarade: 

För mig är det viktigt att inte särskilja män från andra kulturer från de patriar-

kala strukturer som format oss i Sverige. Men att vi ändå måste kunna påvisa 

skillnader på de s.k. kyskhetskulturer som finns och det patriarkat vi har i vår 

kultur.728 

 

Rapporten menade också att diskussionen om mäns kulturella skillnader även 

borde handla om ”moderna och icke moderna samhällsstrukturer”, inte enbart 

kultur, och dessutom inbegripa klassperspektiv.729   

Synen på skillnader mellan män 

Avslutningsvis, vad gäller frågeställningen om hur män och jämställdhet pro-

blematiserades i utredningsprojektet, riktas nu fokus mot synen på skillnader 

och maktrelationer inom gruppen män. I projekt Män och jämställdhet fanns 

det jämfört med hos tidigare maskulinitetspolitiska arbetsgrupper ett väleta-

blerat teoretiskt ramverk som öppnade för att diskutera dessa frågor. I relation 

till Connells teori om hegemonisk maskulinitet och den samtida maskulini-

tetsforskningen beskrevs i rapporten hur frågor om män visserligen i samtiden 

sattes i relation till genusperspektiv, men att frågor om ”ålder, klasstillhörig-

het, regionalitet eller etnisk bakgrund” sällan beaktades.730 Samtidigt som frå-

gor om relationer mellan grupper av män betonades som viktigt genomfördes 

dock inte någon systematisk genomgång av detta i projektet. Frågor om klass 

och kön nämndes, men då främst med fokus på analyser från 1980-talet om 

kapitalismens koppling till patriarkala system och att män generellt förvänta-

des konkurrera och prestera i arbetslivet och försörja sin familj. Det fanns inte 

heller någon diskussion om hur skilda socioekonomiska villkor präglade olika 

 
727 För en genomgång av hur hedersvåld debatterades under 2000-talet se Ekström (2009).  
728 Wetterberg (2002) s. 130. 
729 Wetterberg (2002) s. 128. 
730 Wetterberg (2002) s. 74, Folkesson (2000). 
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grupper av män.731 Wetterberg förklarade med hänvisning till Connell hur ho-

mosexuella och feminina män hade underordnats i manlighetshierarkin och att 

detta även begränsade män generellt. Det nämndes att ”den vite heterosexuelle 

mannen från övre medelklass” hade en ledande position i kulturen.732 Wetter-

berg diskuterade även hur män hade något att vinna på ökad jämställdhet ge-

nom att slippa ifrån den ”hegemoniska maskuliniteten” med dess hierarki mel-

lan olika män och rangordning av manliga och icke-manliga män.733 

Begreppet hegemonisk maskulinitet tolkades samtidigt i linje med det 

Hirdman, i sin teori om genussystemet, kallat för den manliga normens primat. 

Det förklarades att ”den hegemoniska maskuliniteten är, som jag ser det, den-

samma som den manliga norm som också är primat för genussystemet.”734 

Wetterberg uttryckte likheterna mellan Hirdmans och Connells teorier, att 

bägge fokuserade på mäns samhälleliga privilegier, på följande sätt: 

Män och kvinnor behandlas olika i samhället och detta oavsett om vi är infödda 

eller inflyttade svenskar eller medborgare i andra länder. Oavsett om vi har 

funktionshinder av något slag eller oberoende av vilken ålder eller sexuell lägg-

ning vi har. Detta syns bl.a. när vi tittar på kvinnors löner i relation till män 

oavsett yrke.735 

 

Sättet att tala om skilda maskuliniteter blev för projekt Män och jämställdhet 

på det här sättet underställt en primär genusteoretisk könsmaktsanalys. En yt-

terligare diskussion om skillnader som lyftes i Wetterbergs rapport i relation 

till begreppet hegemonisk maskulinitet var frågan om kulturskillnader och he-

dersnormer. Det nämndes att den hegemoniska maskuliniteten såg olika ut be-

roende på mäns kulturella härkomst och att kunskaperna inom Dialogprojektet 

är viktiga för jämställdhetsarbetet. Wetterbergs slutsats var att kunskapen 

inom Dialogprojektet var viktig och att verksamheten borde införas på nation-

ell nivå.736 Det fanns även ansatser till att framställa och diskutera manlighet 

på ett icke-heteronormativt sätt. Wetterberg förklarade i en passage: 

Att vara bärare av ett kön innebär inte bara att vi till det yttre ser olika ut. Alla 

män ser inte likadana ut. Han har kanske penis och skägg. Alla män har dock 

inte skägg, kanske inte heller penis.737 

 

Dessa ord om att alla män kanske inte har penis lämnades dock utan ytterligare 

förtydliganden. Samtidigt som det kunde tolkas i en queerteoretisk riktning 

finns inga uttalade hänvisningar till den queerforskning som hade fått ökat 

 
731 Wetterberg (2002) s. 92–95. 
732 Wetterberg (2002) s. 109. 
733 Wetterberg (2002) s.176. 
734 Wetterberg (2002) s. 111, 176. 
735 Wetterberg (2002) s. 179. 
736 Wetterberg (2002) s. 184, 127–31. 
737 Wetterberg (2002) s. 16. 
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genomslag i svensk genusforskning vid slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet.738 Passagen markerade en medvetenhet om att manlighet inte be-

hövde förstås heteronormativt. Trots att det var en kort passus i rapporten upp-

märksammades den medialt, något som visar att frågeställningen väckte re-

aktioner. Tidningen Expressen presenterade Wetterbergs rapport med rubri-

ken ”Nu ska männen bli som kvinnor” och bildsatte med ett fotografi av drag-

artisten Babsan. Den borgerliga debattören och författaren Susanna Popova 

raljerade också om Wetterbergs rapport och lyfte upp orden om män utan pe-

nis i boken Elitfeministerna (2004).739  

Sammanfattningsvis genomfördes genom projekt Män och jämställdhet en 

problematisering av frågan om män och jämställdhet som relaterade till de 

olika delarna i det Michael Messner karaktäriserat som maskulinitetspoliti-

kens terräng. Frågan om mäns institutionaliserade privilegier fokuserades. 

Maskulinitetsnormernas negativa påverkan på män själva hade ett mycket 

mindre utrymme jämfört med tidigare maskulinitetspolitiska utredningar men 

det erbjöds vissa perspektiv på svårigheter män kunde uppleva till följd av 

genusnormer. Och frågan om skillnader och maktrelationer mellan män lyftes 

in till del, bland annat kopplat till frågan om hederskultur och kopplat till frå-

gor om normer för sexualitet.  

Politiken om män och jämställdhet under 2000-talet 

På vilket sätt utvecklades den statliga maskulinitetspolitiken i relation till den 

problematisering som skett i projekt Män och jämställdhet? Kapitlets avslu-

tande del rör avhandlingens fjärde frågeställning och fokuserar på den for-

mella institutionaliseringen av maskulinitetspolitiken åren inför och runt mit-

ten av 00-talet. Som nämnts hade tillsättningen av projektet Män och jäm-

ställdhet framhållits som en insats i den socialdemokratiska regeringens skri-

velse 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet. Projektet följdes 

sedan upp i skrivelse Jämt och ständigt – regeringens jämställdhetspolitik med 

handlingsplan för mandatperioden (skr. 2002/03:140). Socialdemokraterna 

hade vunnit valet 2002 och satt kvar i regeringsställning och det var fortfa-

rande Margareta Winberg som var jämställdhetsminister. I skrivelsen lyftes 

män och jämställdhet som ett prioriterat område för den kommande mandat-

perioden. Dock skedde en tydlig utveckling och precisering av inriktningen 

för policyområdet. Policyområdet inriktas tydligt mot att upplysa män om att 

de är en del av en förtryckande struktur.  

 
738 Frågor om Queer hade lanserats i svenska forskningssammanhang tidigare under 1990-talet, 

se exempelvis specialnumret ”Queer Theory” i Lambda Nordica, vol. 2:3-4 (1996).  
739 ”Nu ska männen bli som kvinnor”, Expressen (2002-04-05), Popova (2004). 



217 

I skrivelsen fanns en tydlig utgångspunkt i ett könsmaktsperspektiv och det 

förklarades att jämställdhetsarbetet behövde ”ges en mer feministisk inrikt-

ning”. Detta innebar en ökad medvetenhet om den samhälleliga könsmakts-

ordningen och en utgångspunkt i synen på kön som sociala konstruktioner som 

befäste en manlig norm. Det förtydligades att ”om vi inte bryter dagens köns-

maktsordning kommer vi inte att uppnå ett jämställt samhälle.”740 Skrivelsen 

markerade även genomslaget för begreppet ”mäns våld mot kvinnor” i jäm-

ställdhetspolitiken, begreppet hade lanserats inom tidigare statliga utredningar 

men detta var första gången det användes som utgångspunkt i en allmän jäm-

ställdhetspolitisk skrivelse. I den föregående jämställdhetspolitiska skrivelsen 

regeringen lämnat 1999 omnämndes frågan under rubriken Kvinnofrid och 

med termer som ”könsspecifikt våld” eller ”våld mot kvinnor”. I skrivelsen 

från 2003 användes nu termen ”mäns våld mot kvinnor”.741 

Att upplysa män om deras maktposition 

Vad gällde området män och jämställdhet så förändrades problemrepresentat-

ionen jämfört med den jämställdhetspolitiska skrivelsen från 1999. Då hade 

skrivelsen också tagit utgångspunkt i ett maktperspektiv, poängterat genuste-

orins slutsatser och beskrivit hur män var överordnade och kvinnor underord-

nade. Vad gällde män och jämställdhet hade det samtidigt ingått resonemang 

vad gällde hur mäns roll kunde förändras i syfte att förbättra för män. Detta 

kopplades till resonemang om hur sidor män tvingats hålla tillbaka kunde ut-

vecklas. Därtill ställdes öppna frågor om ifall livet inte kunde bli bättre för 

män om de utvecklade relationen till sina barn, och om det verkligen kunde 

betraktas som lycka ”att vara den starke, den som bestämmer, tjänar pengar 

och arbetar jämt?”.742 Området män och jämställdhet hade haft ett flertal tyd-

liga delar kopplat till frågor om föräldraledighet, vårdnadsfrågor, våld mot 

kvinnor och forskning, därtill nämndes insatser om fler män i skola och barn-

omsorg.743  

I skrivelsen från 2003 uttrycktes en problemrepresentation tydligt fokuserat 

på frågan om mäns makt och det faktum att mannen var normen i en köns-

maktsordning: 

 
740 Skrivelse 2002/03:140, s. 5. 
741 Se Skrivelse 1999/2000:24, s.26 och Skrivelse 2002/03:140 s. 11. I skrivelsen från 2003 

nämndes hur att regeringen sedan lång tid prioriterade arbete med att bekämpa alla former av 

mäns våld mot kvinnor vilket inkluderade sexuella trakasserier, prostitution (den nya svenska 

sexköpslagen hade trätt i kraft 1999) och handel med kvinnor för sexuella ändamål. Skrivelsen 

innehöll även insatser mot hedersrelaterat våld, Skrivelse 2002/03:140, s. 11, 27. 
742 Skrivelse 1999/2000:24, s. 5. 
743 Skrivelse 1999/2000:24, s. 21–26. 
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Med män och jämställdhet som ett prioriterat område i jämställdhetspolitiken 

vill regeringen sätta fokus på att män skall inse att dessa förhållanden stadfäster 

ett odemokratiskt system som drabbar alla människor.744 

 

Det förklarades vidare att samhällets förväntningar på män, vilket definierades 

i termer av ”den manliga normens primat”, ”hegemonisk maskulinitet” eller 

”stereotypen av en man” gav män makt och ekonomiska privilegier men även 

kunde begränsa mäns valmöjligheter, exempelvis genom att män såg svårig-

heter med att söka arbeten i kvinnodominerade yrken. (Dock poängterades att 

män som bröt in i så kallade kvinnoyrken tenderade att ges ledande posit-

ioner). Vidare förklarades att mäns våld mot kvinnor var en konsekvens av 

värderingar om mäns överordning samt att ”maskulina värderingar måste ifrå-

gasättas och granskas när vi arbetar med området män och jämställdhet”.745 I 

avsnittet i skrivelsen hänvisades till den amerikanske mansforskaren Michael 

Kimmel och det framgick att forskning om maskulinitet var viktig för ökad 

kunskap och framtida förändringsarbete, samt att fler män behövde engagera 

sig i arbete för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor.  

Utöver denna inriktning för frågan om män och jämställdhet pekades inga 

specifika insatsområden ut vad gällde män och jämställdhet i den handlings-

plan som presenterades för mandatperioden annat än att regeringen avsåg att 

ta ytterligare initiativ för att föra upp frågan om män och jämställdhet i det 

internationella samarbetet.746 

Den statliga maskulinitetspolitiken fortsatte därmed att utgöra ett institut-

ionaliserat policyområde i den statliga jämställdhetspolitiken, det talades om 

fortsatt arbete, men det var en tydlig avgränsning mot en politik som främst 

syftade till att upplysa män om samhällets könsmaktsordning, och konkreta 

framåtsyftande satsningar var inte särskilt framträdande.    

De åtgärdsförslag som lämnats från projekt Män och jämställdhet presen-

terades inte i skrivelsen, men själva rapporten och dess övergripande perspek-

tiv diskuterades kortfattat i skrivelsens del som rörde tidigare genomförda in-

satser.747 Där refererades inte den bredare tolkningsrepertoar som ingått i rap-

porten och de perspektiv som hämtats från norsk forskning och utredningsar-

bete. Istället beskrevs att huvudförklaringen till att män inte engagerade sig i 

jämställdhetsarbete handlade om samhällets genusstruktur som reproducerade 

en manlig överordning. Det redogjordes för att projektet identifierat olika lo-

kala och regionala initiativ till manligt förändringsarbete, bland annat vad 

gällde insatser för pappagrupper inom mödravården, och att sådana projekt 

även stöttats med bidrag från regeringen. Det som lyftes som konkret framåt-

syftande var behovet av mer forskning vad gällde mäns relationer till kvinnor 

utifrån genusperspektiv och även relationer mellan olika grupper av män 

 
744 Skrivelse 2002/03:140 s. 12. 
745 Skrivelse 2002/03:140 s. 12 
746 Skrivelse 2002/03:140 s. 45. 
747 Skrivelse 2002/03:140 s. 91. 
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kopplat till andra maktordningar. Det noterades att forskning om män och jäm-

ställdhet utvecklats kraftfullt på senare tid och att det fanns förslag om ett ge-

mensamt nordiskt forskningsprogram hos Nordiska ministerrådet.748 

Maskulinitetspolitikens synlighet minskar   

Den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson formulerade under 

sin tredje mandatperiod ytterligare jämställdhetspolitiska målsättningar. I 

mars 2006 överlämnades regeringens proposition 2005/06:155 Makt att forma 

samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken till riksdagen. Nu 

var Jens Orback, tidigare medlem i den borgerliga regeringens Pappagrupp, 

jämställdhetsminister.749     

I denna proposition nämndes frågor om män och jämställdhet mycket spar-

samt, området hade inte kvar den framträdande plats det hade i skrivelserna 

från 1996, 1999 och 2003, vilket visar att maskulinitetspolitiken trätt tillbaka 

i synlighet och inte längre var det prioriterade område det tidigare varit. Sam-

tidigt aviserades nya insatser. Regeringen förklarade att den avsåg att inrätta 

en ny ”arbetsgrupp om mansrollen, män och jämställdhet”.750 

De stora delarna i propositionen gällde nya målformuleringar för jämställd-

hetspolitiken. Det övergripande målet föreslogs bli att kvinnor och män skall 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, och därtill föreslogs 

fyra delmål om makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning 

av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor 

skulle upphöra. I propositionen fastslogs även målsättningar och aviseringar 

för det fortsatta jämställdhetsarbetet och redovisningar av tidigare insatser. 

Det redovisades bland annat en förändring av vårdnadslagstiftningen som fö-

reslagits i en tidigare proposition och att denna skulle träda i kraft 1 juni 2006. 

Vårdnadsfrågorna hade som framgått i tidigare kapitel ägnats stor uppmärk-

samhet i tidigare maskulinitetspolitiska arbetsgrupper, särskilt regeringens 

Pappagrupp på 1990-talet. Förändringen innebar ett stärkt barnperspektiv och 

en ändring av den lagstiftning i familjerätten som trätt i kraft 1998 som innebar 

att om en förälder utsatte barnet eller någon annan i familjen för övergrepp 

skulle denne inte ha del i vårdnaden. Därtill poängterades föräldrarnas för-

måga att samarbeta. Regeringen följde på detta sätt upp frågan om vårdnads-

tvister kopplad till frågor om våld i nära relationer, något som inte minst 

kvinnojourrörelsen starkt efterfrågat.751  

 
748 Skrivelse 2002/03:140, s. 91-93. 
749 Proposition 2005/06:155. Propositionen var framtagen i samarbete med Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet. 
750 Proposition 2005/06:155, s. 83. 
751 Proposition 2005/06:155. Det skulle fortfarande vara möjligt för domstolen att besluta om 

gemensam vårdnad mot en förälders vilja, men det tydliggjordes att domstolen skulle ta en 

förälders motstånd mot gemensam vårdnad på allvar. 
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För policyområdet män och jämställdhet, redovisades kortfattat genom-

förda tidigare åtgärder kopplade till den handlingsplan som presenterats i skri-

velsen från 2003. Det framgick att arbetet syftade till ”att sätta fokus på det 

ansvar män som grupp har för att förändra de strukturer som gör att män är 

överordnade och kvinnor underordnade.” Vidare framgick att regeringen un-

der 2005 anordnat hearing på temat och tagit initiativ till runda bordssamtal 

på temat mäns våld mot kvinnor. Därtill hade frågan lyfts internationellt bland 

annat i FN. I relation till jämställdhetspolitiken i övrigt var det svårt att be-

trakta detta som uttryck för någon tydlig prioritering av frågorna.752 Men re-

geringen fastslog längre fram i propositionen att frågan om män och jämställd-

het var viktig och att arbetet behövde fortsätta. Det fanns planer på att skapa 

en arbetsgrupp om mansroller, män och jämställdhet i vilken organisationer 

och experter i frågorna skulle delta. Arbetsgruppen skulle förklarades det ”ut-

göra ett forum för frågor som kan leda till konkreta förslag om hur förändring 

bland män och pojkar kan åstadkommas i syfte att öka jämställdheten”.753  

Arbetsgruppen kom dock inte att realiseras. Samma år som propositionen 

lämnades förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten. Det kom därför an 

på den nya borgerliga Alliansen att ta arbetet med den statliga maskulinitets-

politiken vidare. 

Sammanfattningsvis går det att analysera utvecklingen vad gäller institut-

ionaliseringen av statlig maskulinitetspolitik under 00-talets första hälft som 

att policyområdet specificeras som en fråga om att adressera mäns institution-

ella privilegier, en av de tre aspekterna av det Michael Messner karaktäriserat 

utgör maskulinitetspolitikens terräng. En effekt av den könsmaktsdiskurs som 

präglar politiken under denna period kan dels ses vara att kopplingen till mas-

kulinitetsforskningen vid tiden tydliggörs, dels att policyområdet minskar i 

synlighet inom jämställdhetspolitiken. En diskursiv effekt av fokuseringen på 

maktfrågan kan därmed förstås som att frågor om hur män själva påverkades 

av maskulinitetsnormer, annat än att det gav privilegier, blev svåra att adres-

sera politiskt. Om maskulinitetspolitiken tidigare kunnat accentuera mäns ut-

satthet accentuerades nu männens överordning, samt frågan om kopplingen 

mellan mansnormer och våld mot kvinnor. Maktfokuset gjorde det även svårt 

att adressera frågor om maktrelationer och skillnader mellan grupper av män. 

Även om begrepp som hegemonisk maskulinitet (som specifikt berörde makt-

relationer mellan grupper av män eller mellan olika uttryck för maskulinitet) 

nämndes inom den statliga maskulinitetspolitiken tolkades detta främst utifrån 

en könsmaktsteoretisk förståelse. Här fanns dock öppningar som pekade mot 

att inkludera frågor om maktrelationer inom gruppen män. I samband med 

regeringens avisering och en ny arbetsgrupp fastslogs att normen om ”en riktig 

 
752 Proposition 2005/06:155, s.34. 
753 Proposition 2005/06:155, s. 83.  
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man” byggde på att hävda makt och olikhet gentemot kvinnor och homosex-

uella män.754 

Avslutningsvis framstår också detta faktum att regeringen återigen avsåg 

att skapa en arbetsgrupp för frågorna som symptomatiskt och som ett uttryck 

för institutionell spårbundenhet. Policyområdet män och jämställdhet kvar-

stod som en institution och en arbetsgrupp eller ett särskilt utredningsprojekt 

efterfrågades för att föreslå insatser på området.  

  

 

 
754 Proposition 2005/06:155, s. 83. 
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5. Maskulinitetspolitiken under 2010-talet  

Vad hände då med maskulinitetspolitiken efter de inledande åren på det nya 

millenniet? Den huvudsakliga perioden som analyserats i den här avhand-

lingen löper från det tidiga 1980-talet fram till mitten av 00-talet, men histo-

rien om den statliga maskulinitetspolitiken slutar inte där. Debatten om män, 

maskulinitet och genus fortsatte med kraft, och nya problemrepresentationer 

fördes fram bland annat om pojkars bristande skolresultat och kvinnodomi-

nansen inom högre utbildning. Feminismen blev alltmer intersektionell, vilket 

skapade nya konfliktytor inom jämställdhetsfrågan, och samtidigt växte anti-

feministiska strömningar fram i offentligheten.  

År 2006 skedde återigen ett sidbyte i politiken. Den borgerliga Alliansen 

vann valet och Socialdemokraternas Göran Persson fick lämna över regerings-

makten till den nye moderata statsministern Fredrik Reinfeldt. Jämställdhets-

politiken prioriterades av den nya borgerliga alliansregeringen som, likt tidi-

gare regeringar, även tog maskulinitetspolitiska initiativ. År 2012, under Alli-

ansens andra mandatperiod, tillsattes en utredning om mansfrågor som läm-

nade ett omfattande betänkande, SOU 2014:6, Män och jämställdhet.  

I det följande kapitlet ges en översiktlig bild av utvecklingen för maskuli-

nitetspolitiken och den omgivande samhällsdebatten om män och genusfrågor 

fram över 2010-talet.755 Syftet med kapitlet är att kortfattat beskriva institut-

ionaliseringen av maskulinitetspolitiken fram till 2020-talet för att se hur den 

förhåller sig till den förändring och kontinuitet som präglat problemrepresen-

tationerna om män och jämställdhet under de tidigare perioderna. Därmed ges 

ytterligare underlag till de slutsatser som kommer att dras i avhandlings slut-

kapitel.  

 
755 Som nämnts i avhandlingens inledande del om studiens utgångspunkter och metod- och 

materialval är anledningen till att jag har valt att inte fördjupa analysen av denna period att jag 

själv arbetade som sekreterare i den statliga utredning som nämnts ovan. Det blir därmed svårt 

att som forskare garantera en distans till materialet. Samtidigt bedömer jag att en översiktlig 

genomgång kan göras och att det bidrar till avhandlingen. 
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Pojkkris, pittstim och genusdebatter 

Den diskursiva inramningen av frågan om män och jämställdhet utvecklades 

vidare under den senare hälften av 00-talet och under 2010-talet och från po-

lariserade perspektiv. Utifrån en översiktlig genomgång är det vissa inslag i 

samhällsdebatt och politik som står ut, som utvecklingen inom feminismen i 

forskning och samhällsdebatt, antifeministiska reaktioner, problembeskriv-

ningar om pojkars utbildning, samt ett generellt starkt intresse för frågor om 

män, pojkar och genus – vilket återspeglas i en flora av debattböcker om mans-

frågor.  

Feminism och antifeminism 

Till att börja med omgärdas frågorna om män och jämställdhet av den femin-

istiska idé- och politikutvecklingen under perioden som präglas både av en 

mer mångfacetterad feministisk debatt – och en fortsatt stark feministisk opin-

ionsbildning – men även av antifeministiska motröster. Dessutom ger Sveri-

gedemokraternas intåg i riksdagen 2010 ny kraft åt strömningar i direkt oppo-

sition mot den relativa samsyn som funnits om betydelsen av jämställda män 

inom politiken.  

Feministiska perspektiv hade fått ett starkt genomslag under det tidiga 

2000-talet vilket visades i föregående kapitel. Och feminism – och könsmakts-

teorier samt frågan om mäns våld mot kvinnor – fortsatte att ha en framträ-

dande plats i politik och debatt under 00- och 2010-talet, men det skedde sam-

tidigt diskursiva förskjutningar inom feminismen. Intersektionella perspektiv 

på genus fick genomslag. På liknande sätt som inom så kallad black feminism 

i USA påtalade feministiska forskare som Paulina de los Reyes och Diana 

Mulinari i Sverige diskriminerande strukturer inom kvinnorörelsen.756 Queer-

perspektiv och HBTQ-frågor fick också större genomslag inom feministisk 

forskning och introducerades för en bredare akademisk publik av bland annat 

teatervetaren Tiina Rosenberg.757 Könsaspekters relation till heteronormativi-

tet, vithetsnormer och klasstrukturer blev därmed frågor som alltmer kom att 

prägla feministisk teoribildning och debatt. Feminismen fick på så sätt fler 

dimensioner, och samtidigt fler konfliktytor. En mer generell könsmaktsför-

ståelse utmanades av inom-feministiska röster som påpekade maktordningar 

inom gruppen kvinnor. Därtill fortsatte frågan om hedersvåld att diskuteras 

och få politisk uppmärksamhet. 2005 grundades föreningen Varken hora eller 

kuvad (VHEK) efter fransk förlaga med socialsekreteraren Amineh Kaka-

baveh som ordförande. Även denna fråga skapade konflikter inom feminist-

iska sammanhang både i relation till en könsmaktsförståelse av mäns våld mot 

 
756 En betydelsefull akademisk publikation var de los Reyes och Mulinaris Intersektionalitet – 

Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005). 
757 Se Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda (2002). 



224 

kvinnor och i relation till antirasistiska feministiska röster.758 Det nya partiet 

Feministiskt initiativ bildades 2005 och skapade stor medial uppmärksamhet, 

men det uppstod också konflikter mellan olika initiativtagare till partiet och 

partiet klarade inte av att ta sig in i riksdagen. Delvis relaterade dessa konflik-

ter till spänningarna mellan olika feministiska hållningar.759 Men en bidra-

gande förklaring till bakslaget för Feministiskt initiativ kunde även sökas i en 

tilltagande kritik i samhällsdebatten mot olika feministiska perspektiv och 

verksamheter.  

Även om feminism fick stort utrymme inom samhällsdebatt, var perioden 

inför valet 2006 en tid då särskilt könsmaktsperspektiv mötte ifrågasättanden. 

Ett exempel på en arena inom kultur och samhällsdebatt som gav utrymme för 

många skribenter med kritiska perspektiv på feminism och könsmaktsper-

spektiv var tidskriften Axess. En av tidskriftens återkommande skribenter – 

journalisten Susanna Popova fick bland annat stor uppmärksamhet för sin bok 

Elitfeministerna (2004) som gick i klinch med de maktperspektiv som hade 

lagts till grund för jämställdhetspolitiken under slutet av 1990-talet och det 

tidiga 2000-talet. En annan kritisk granskning av de radikalfeministiskt fär-

gade idéer som hade präglat kvinnojoursrörelsen – som skapade stor debatt – 

var journalisten Evin Rubars tevereportage Könskriget som sändes 2005. En 

manlig skribent som återkom i många debatter om genusperspektiv och jäm-

ställdhet dessa år – och som mer specifikt fokuserade på mäns situation – var 

Per Ström. Han var författare till boken Mansförtryck och kvinnovälde (2007) 

som lyfte fram perspektiv på bland annat hur män utsattes för våld av kvinnor, 

och att män, snarare än kvinnor, på olika sätt diskriminerades i samhället. 

Dessa olika exempel skiljer sig åt vad gäller inriktning, innehåll och syfte och 

ska inte ses som uttryck för någon samlad antifeministisk rörelse. Särskilt gäl-

ler det för reportaget Könskriget som inte med nödvändighet ska betecknas 

som antifeministisk. Reportaget belönades med journalistpriset Guldspaden 

och fick stort erkännande. Dock visar de på hur genusperspektiv och köns-

maktsteorier utmanades på olika sätt vid mitten av 00-talet.  

Det kanske starkaste uttrycket för en reaktion mot feminismen kan sökas i 

det faktum att Sverigedemokraterna etablerade sig som ett riksdagsparti 2010 

och därefter fortsatte att växa starkt i opinionen (trots järnrörsskandaler och 

en strid ström av uteslutningsärenden till följd av öppet rasistiska uttalanden). 

Även om invandringspolitiken var Sverigedemokraternas huvudfråga drev 

partiet även ett ifrågasättande av grundläggande antaganden inom den etable-

rade svenska jämställdhetspolitiken som gick längre än andra partier. Med 

 
758 Se exempelvis artikeln ”Nu är det nog med tolerans” i Flamman (2005-07-20) där Amineh 

Kakabaveh talade om den nystartade organisationen Varken kuvad eller hora och om de svå-

righeter hon upplevde om att tala om hedersförtryck kopplat till antirasistiskt arbete. En studie 

av debatten om hedersfrågan finns i Ekström (2009). 
759 En skildring av Feministiskt initiativs första år och verksamhet inför riksdagsvalet 2006 har 

gjorts av dokumentärfilmaren Liv Weisberg, Viljornas kamp - filmen om Fi (2007) som visades 

i två avsnitt på SVT2.  
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Sverigedemokraterna fick idéer om att värna en traditionell mansroll därmed 

en ny och stärkt politisk hemvist. Mansdominansen bland partiets väljare var 

stor och analyser som gjordes pekade ut Sverigedemokraterna som ett parti 

för ”kränkta vita män”.760  

Reaktionerna innebar dock inte att feminismen försvann eller i grunden 

trycktes tillbaka. Genusteorier och feminism hade många försvarare och jäm-

ställdhetspolitiken fortsatte att prioriteras under den borgerliga alliansrege-

ringen. Feministiskt initiativ återkom inför valet 2014 med starka opinions-

siffror. Detta faktum påverkade sannolikt de etablerade partierna att under 

denna period förhålla sig positivt till begreppet feminism och markera vikten 

av sina jämställdhetspolitiska prioriteringar.  

Sammantaget går det att konstatera att den övergripande diskursiva inram-

ningen – samhällskontexten – för jämställdhetsfrågor och med det frågor om 

män och jämställdhet under det senare 00-talet och 2010-talet präglades av 

både inom-feministisk idéutveckling och en delvis ny polarisering mellan fö-

respråkare och kritiker av en feministiskt grundad jämställdhetsanalys.  

Pojkproblemet och idén om ett framtida Amazonia 

Vad gäller frågan om män och jämställdhet mer specifikt går det att identifiera 

hur en ny problemrepresentation får fäste under perioden. Mer än tidigare lyfts 

nu en problemrepresentation om pojkars underprestationer i skolan och kvin-

nodominansen i högskolesektorn fram i olika sammanhang. Inom ramen för 

denna övergripande problembild görs olika analyser. Från att diskutera beho-

vet av att motverka en typ av ”antiplugg-kultur” bland pojkar i skolan går vissa 

debattörer längre och i samhällsdebatten ventileras rent av tankar om att kvin-

nors framsteg inom utbildning skulle leda till framväxten av ett Amazonia – 

ett samhälle dominerat av kvinnor.761  

På politisk nivå utreddes skolans jämställdhetsutmaningar inom en särskild 

kommitté – Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) som tillsattes av 

utbildningsminister Jan Björklund 2008 och som presenterade sitt slutbetän-

kande Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap 

och utveckling i skolan (SOU:2010:99) samt en lång rad enskilda rapporter 

under 2010. I betänkandet förklaras, angående frågan om pojkar och skolre-

sultat, att ”pojkproblemet” eller ”pojkkrisen” i skolan ”ska tas på allvar”. Mer 

specifikt förklaras att pojkar generellt inte presterar lika bra som flickor och 

att pojkar därför – på gruppnivå – löper risken att bli förlorare. Samtidigt som 

problemet identifieras som ett jämställdhetsproblem – förklaras vidare att det 

 
760 Se bl.a. Järvklo i Expo (2010:3). Frågan om vita kränkta män och rasism diskuterades även 

inom maskulinitetsforskning se Norocel (2013) och Kimmel (2009, 2013) och i samband med 

terrorattentatet på Utøya 2011. För en diskussion om arbete med att motverka våldsbejakande 

extremism hos män som bl.a. berör svenskt material från tiden se även Kimmel (2018). 
761 Se Jernelöv (2010). 
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inte finns någon samsyn inom forskning om orsakerna till pojkarnas generella 

underprestation. Utredningen hade granskat både biologiska förklaringsmo-

deller – relaterade till att pojkar mognar senare än flickor – samt förklaringar 

som relaterade till samhälleliga normer. På övergripande nivå lutade utred-

ningen också mot den senare typen av förklaringar och lyfte fram forskning 

som hade fokuserat på, och även problematiserat, hur pojkar på olika sätt 

kunde anamma en form av ”anti-pluggkultur” och att mansnormer kunde ses 

som en bidragande orsak till att pojkar inte ville uppfattas som feminiserade 

eller alltför orienterade mot att vara duktiga i skolan. Problemrepresentationen 

om pojkars underprestation diagnostiserades på det sättet i huvudsak som re-

laterat till könsnormer och prognostiserades i linje med att jämställdhetsar-

betet i skolan behövde dels stödja pojkar att bry sig om sina skolresultat, dels 

uppmärksamma hur föreställningar om manligt och kvinnligt kunde inverka 

på pojkars prestationer.762   

Den relaterade frågan om kvinnors all större dominans inom högre utbild-

ning granskades vid samma tid inom utredningsväsendet. Delegationen för 

jämställdhet i högskolan hade tillsatts 2009 och lämnade betänkandet Svart 

på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1). Utredningen problemati-

serade dock frågan om kvinnodominansen och pekade bland annat på att hög-

skolesektorn fortfarande hade en betydande segregering inom olika typer av 

program där kvinnor alltjämt var underrepresenterade inom ingenjörsutbild-

ningar och att den stora övervikten av kvinnor fanns inom utbildningar som 

inriktades mot redan kvinnodominerade yrkeskategorier som inom läraryrket 

eller bland socionomer. I större utsträckning inriktades utredningens förslag 

mot de jämställdhetsbrister som konstaterades vad gäller underrepresentation 

av kvinnor bland professorer och strukturer som inverkade på kvinnliga fors-

kares lika möjlighet att ta del av forskningsfinansiering. Jämställdhetsutma-

ningarna inom högskolan identifierades på så sätt alltjämt som ett problem 

som i huvudsak gällde kvinnors sämre villkor inom akademin. En alternativ 

problemrepresentation gavs dock av Arne Jernelöv, miljövårdsbiolog och 

forskare bland annat vid Institutet för framtidsstudier, som i boken Amazonia 

- Den framtida värld där kvinnor styr (2010) diskuterade kvinnors framsteg 

 
762 Vad gällde biologiska faktorers betydelse hade DEJA låtit hjärnforskaren Martin Ingvar för-

fatta en forskningsrapport och vad gällde frågan om genusnormer hade bland annat den ameri-

kanske maskulinitetsforskaren Michael Kimmel författad en rapport som identifierade pojkpro-

blemet i skolan som beroende på maskulinitetsnormer och problematiserade antaganden som 

ventilerades internationellt om att pojkars sämre resultat skulle bero på att undervisningen ”fe-

miniserats”. Dessa publicerades också, tillsammans med en rad andra rapporter, som enskilda 

publikationer, se Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat (SOU 2010:52) samt 

Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om pojkkrisen (SOU 2010: 53). Frågan om köns-

skillnader i skolresultat belystes därtill i en ytterligare rapport Könsskillnader i skolprestationer 

– idéer om orsaker (SOU 2010:51) där professor Inga Wernersson gjort en kunskapsöversikt 

över befintlig forskning på området. 
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inom utbildningsväsende och i politiska församlingar som en global megat-

rend som i förlängningen innebar att den patriarkala maktordningen ofrån-

komligt skulle vältas över ända och att kvinnor istället skulle komma att do-

minera på ledande positioner inom samhället.763 Jernelöv förklarade att en så-

dan utveckling på många sätt kunde välkomnas – det var alltså inte frågan om 

någon motskrift mot jämställdhetsutvecklingen i stort, men det var dock ett 

exempel på en problembild som utmanade perspektiv på den seglivade makt-

ordningen mellan kvinnor och män.  

Frågan om pojkar och utbildningsresultat lyftes även inom den framtids-

kommission som hade tillsatts av alliansregeringen 2011.764 Här uttrycktes frå-

gan om pojkars skolresultat och underrepresentation i högre utbildning i mer 

oroväckande termer. Kommissionen skulle identifiera olika centrala framtids-

utmaningar för Sverige och ett utpekat frågekomplex rörde ”integration, jäm-

ställdhet, demokrati och deltagande”. På jämställdhetsområdet identifierades 

kommissionen i sin slutrapport (Ds 2013:19) den övergripande jämställdhets-

utmaningen helt i linje med tidigare regeringar. Den övergripande utmaningen 

handlade om de betydande löneskillnaderna mellan kvinnor och män, som 

kopplades till en könssegregerad arbetsmarknad, kvinnors högre deltidsarbete 

och ansvar för obetalt hemarbete. Sammantaget resulterade detta i lägre livs-

inkomster för kvinnor. För att utjämna detta krävdes att kvinnor fortsatte att 

söka sig till mer välbetalda yrken, och i större utsträckning arbetade som che-

fer och företagare. För att detta skulle möjliggöras krävdes fortsatta insatser 

för att kvinnor skulle ha samma möjligheter som män att förena arbete med 

familj. Dock uppmärksammades dessutom risker kopplat till pojkars skolre-

sultat, särskilt gällande vissa grupper av unga män.  

Pojkar har länge haft sämre resultat i grundskolan och betydligt fler pojkar än 

flickor hoppar av gymnasieskolan. Situationen är särskilt bekymmersam för 

pojkar med utländsk bakgrund. Vissa pojkars och unga mäns problem i skolan 

riskerar att skapa en växande grupp av män i utanförskap. Män som misslyckas 

i skolan och ratas på arbetsmarknaden löper också stor risk att ratas i familje-

bildningen och drabbas av sociala problem. Att hitta effektiva sätt att höja skol-

resultaten och minska avhoppen från gymnasieskolan bland de unga, främst 

pojkar, är därför en viktig utmaning för framtiden.765 

 

Resonemanget byggde på en artikel som statsvetaren Bo Rothstein hade skri-

vit för kommissionen där en analys gjordes baserad på bland annat mönster 

 
763 Ett internationellt exempel på liknande resonemang om riskerna med att män på olika sätt 

skulle komma att hamna på efterkälken eller bli ”förlorare” i framtiden till följd av kvinnors 

framsteg inom utbildningssystemet och i samhällslivet i stort är den amerikanska Hanna Rosins 

bok Mannens undergång – i kvinnans tidsålder (2013) 
764 I Framtidskommissionen var statsminister Reinfeldt själv ordförande, övriga partiledare 

inom regeringen ledamöter och ett antal olika samhällsföreträdare ingick som medlemmar. 
765 DS 2013:19, s. 250. 
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för åldersskillnader och inkomstskillnader mellan kvinnor och män vid par-

bildning. Kvinnor tenderade att bilda familj med män som hade högre inkoms-

ter eller position än de själva. I takt med att kvinnor drog ifrån inom utbild-

ningssystemet antogs detta då innebära svårigheter för män med svagare po-

sition på arbetsmarknaden, där utbildning blev alltmer betydelsefullt, att hitta 

en partner. Här öppnade sig risken för ett utanförskap för män som hade ratats 

både på äktenskaps- och arbetsmarknaden, menade Rothstein.766 

Problemrepresentationen gällande pojkars skolresultat och plats i högre ut-

bildning var, jämfört med tidigare decenniers diskussioner om män och jäm-

ställdhet på det här sättet, ny. Att flickor under lång tid hade presterat bättre 

än pojkar hade under föregående decennier inte lyfts som en akut fråga på det 

sätt som nu gjordes under det tidiga 2010-talet. Om frågan tidigare hade foku-

serat mer på behovet av att stödja pojkar att göra otraditionella studieval och 

söka sig till omsorgsyrken, en fråga som fortsatt lyftes inom exempelvis De-

legationen för jämställdhet i skolan, fanns nu ett nytt fokus på att pojkar fak-

tiskt löpte en risk med anledning av sina sämre skolprestationer. Frågan pro-

blematiserades samtidigt, som framstår ovan, på olika sätt. Inom Delegationen 

för jämställdhet i skolan betonades vikten av att göra upp med traditionella 

maskulinitetsnormer och så kallad ”antipluggkultur”. Detta synsätt motsades 

inte inom regeringens framtidskommission – som inte specificerade vilka in-

satser som krävdes för att förbättra pojkars skolprestationer – men hos fram-

tidskommissionen inramades frågan delvis även av en idé om att vissa grupper 

av män, snarare än kvinnor, riskerade att bli förlorarna i framtidens samhälle. 

Nya mansböcker och forskningsfrågor 

Frågor om män och genus, jämställdhet och mansrollers påverkan fick åter-

kommande uppmärksamhet under perioden från 00-talets mitt och in på 2010-

talet. Om problemrepresentationen rörande pojkar och skolresultat var en ny-

het inom politik och utredningsväsende, så fanns det inom bokutgivning och 

allmän samhällsdebatt även en återkommande mer generell diskussion om be-

hovet av en ny jämställd man. Här går det att utläsa en trend inom bokutgiv-

ning som rör ställningstaganden för jämställdhet och en önskan att granska 

mansrollers och maskulinitetsnormers påverkan både på kvinnor och män 

själva. En strid ström med böcker publicerades under dessa år som alla på 

olika sätt propagerade för att män borde omfamna jämställdhetsfrågor och 

göra upp med det som beskrevs som negativa inslag i traditionella mansnor-

mer, som våld och sexism. Bland dessa böcker kan nämnas Stephan Mendel-

Enks Med uppenbar känsla för stil: ett reportage om manlighet (2004), Lars 

Einar Engströms En sexists bekännelser (2005), Peter Erikssons På Y-fronten 

intet nytt: eller jakten på den nya mansrollen (2006) och inte minst antologin 

Pittstim: pissbomber, skogsporr och kärlek: 15 berättelser om att vara kille 

 
766 Rothstein (2013). 
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(2008) redigerad av Zanyar Adami och Inti Chavez Perez.767 I den sistnämnda 

medverkade ett flertal män ur en yngre generation och diskuterade i bokens 

olika bidrag sina personliga erfarenheter av killrollens olika begränsningar – 

och koppling till homofobi, sexism och machoattityder – men även erfaren-

heter av att söka efter andra uttryck och möjligheter bortom begränsande nor-

mer. Här tog även andra än heteronormativa erfarenheter plats inom mansdis-

kussionen – på ett sätt som skilde sig från mycket av den mansrollslitteratur 

som hade publicerats under tidigare decennier.  

Brottet mot den tidigare heteronormativa inramningen av jämställdhetsfrå-

gan var särskilt tydligt i Chavez Perez sexualupplysningsbok Respekt: en sex-

bok för killar (2010) som presenterade både ”respekttekniker” som ett alter-

nativ till ”härskartekniker”, undervisade killar om frågor om samtycke och 

vikten av att motverka förekomsten av sexualiserat våld, samt integrerade frå-

gor om hetero-, bi- och homosexualitet.768  

I den nya mansfrågelitteratur som nämnts ovan återfinns en rad olika pro-

blemrepresentationer, men generellt går det se en övergripande inriktning för 

dessa som går ut på vikten av att pojkar och män gör upp med destruktiva 

sexistiska uttryck för manlighet och söker en identitet i linje med jämställda 

ideal och en positiv syn på feministiskt engagemang. På många sätt kan de ses 

som uttryck för den typ av profeministiska ställningstagande som lanserades 

inom projektet män och jämställdhet 2002 och som har analyserats i föregå-

ende kapitel, men nu i större utsträckning inkluderande frågor om olika sexu-

ella identiteter och uttryck och även av erfarenheter av att ha föräldrar som 

invandrat.  

Även inom akademin präglades perioden av en tilltagande uppmärksamhet 

på frågor om maskulinitetsnormer. Fältet svensk maskulinitetsforskning fort-

satte att växa under perioden med en rad avhandlingar inom olika discipliner, 

forskningsprogram och konferenser inriktade på skilda dimensioner av frågor 

om män och maskulinitet. Inom maskulinitetsforskningen märktes även den 

utvecklingen inom feministisk teoribildning och idéutveckling med fokus på 

intersektionella perspektiv och ett ökat fokus på bland annat hbtq-frågor som 

nämnts i inledningen av kapitlet, där frågan om män och jämställdhet relate-

rades till flera olika maktrelationer än kön.769   

För att summera fanns det således flera olika former av problemrepresen-

tationer som särskilt framträdde i samhällsdebatt och politik under det begyn-

nande 2010-talet. Från feministiskt håll fanns alltjämt en stark betoning på 

mäns strukturella överordning, och även i många sammanhang mäns våld mot 

kvinnor som överordnade problemområden; bland antifeministiska debattörer, 

som nämnde Per Ström lyftes perspektiv på att samhället snarare präglades av 

 
767 Mendel-Enk (2004), Engström (2005), Eriksson, P. (2006), Chavez Perez & Adami (2008). 
768 Chavez Perez (2010). 
769 Hearn, Nordberg, Andersson (m.fl.) (2012). 
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ett mansförtryck; inom utredningsväsendet framkom särskilt frågan om poj-

kars skolresultat och risken att vissa grupper av män kunde bli framtidens för-

lorare och i den profeministiska mansfrågelitteraturen och inom maskulini-

tetsforskning inriktades frågan mot att män behövde ta till sig feministisk kri-

tik, omfamna jämställdhet och på olika sätt diskutera och medvetandegöra sig 

själva om maskulinitetsfrågor, samt inkludera perspektiv inte bara på genus 

utan även andra maktordningar.770 

Att sätta män i fokus – en ny utredning tillsätts 

När alliansregeringen initierar en utredning om män och jämställdhet så om-

gärdas denna fråga av en livaktig diskussion i samhället där flera olika per-

spektiv på frågor om män, pojkar, feminism och genus går att urskilja.  

Generellt utgör regeringsskiften formativa moment – då nya vägval och 

institutionella skiften i politiken blir möjliga. Men som vid det borgerliga re-

geringsinnehavet i början av 1990-talet skedde ingen avgörande nyorientering 

inom just jämställdhetspolitiken. Alliansen utformade sin jämställdhetspoli-

tiska inriktning i förhållande till de jämställdhetspolitiska mål och den över-

gripande förståelse av jämställdhet som beslutats av riksdagen 2006 utifrån 

betänkandet Makt att forma samhället och sitt eget liv (SOU 2005:66), som 

hade överlämnats till den dåvarande socialdemokratiska regeringen.771 Det ge-

nerella samförståndet inom riksdagen om jämställdhetens innebörd och bety-

delse låg fast.  

Alliansen storsatsade därtill vid sitt tillträde på jämställdhetsområdet och 

rent av tiodubblade de ekonomiska resurserna för jämställdhetsområdet. Vis-

serligen hade regeringsskiftet 2006 betydelse vad gäller jämställdhetspoliti-

kens inriktning. I alliansregeringens jämställdhetspolitiska skrivelse En jäm-

ställd arbetsmarknad (Skr. 2008/09:198) markerade regeringen att frågor som 

exempelvis om ytterligare kvoterade pappamånader inte ansågs vara någon 

lämplig väg framåt – istället hade en jämställdhetsbonus inom föräldraförsäk-

ringen införts – och frågan om att kvotera bolagsstyrelser, något som hade 

ventilerats som en möjlighet tidigare, var inte heller aktuellt. Något som ur-

skilde alliansen i relation till tidigare regeringar var ett större fokus på frågor 

om kvinnors företagande och att bryta ”utanförskap" – överlag prioriterades 

frågor om jämställdhet i arbetslivet och möjligheten att stärka ”arbetslinjen” 

och möjligheten att underlätta hemarbetet i familjer genom satsningar på rot-

avdrag. Men flera jämställdhetspolitiska frågor som jämställdhetsintegrering, 

 
770 Vad gäller hur män gör olika pro- respektive antifeministiska ställningstaganden under det 

inledande 2020-talet se Mollwing (2021). Där nämns bland annat hur jungianskt färgad anti-

feminism, som var stort på 1990-talet, återigen framförs av idag uppmärksammade debattörer 

som Jordan B. Peterson och Alexander Bard, s.70f.  
771 Se vidare prop. 2005/06:155. 
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jämställdhet inom utbildningssektorn, och arbetet mot mäns våld mot kvinnor, 

fortsatte att drivas på liknande sätt som under föregående regering.772  

Alliansregeringen aviserade även en ny arbetsgrupp om män och jämställd-

het. Frågan om män och jämställdhet hade inte någon framträdande plats i 

skrivelsen, den fanns med som en av många aviserade åtgärder, men det po-

ängterades under en åtgärdsrubrik om ”Analys av män och jämställdhet” att 

”män sällan [är] i fokus i det jämställdhetspolitiska arbetet” och att det var 

angeläget att öka kunskaper om vad som hindrade män från att söka sig till 

kvinnodominerade arbeten eller från att ta mer ansvar i hemmet. En arbets-

grupp skulle därför få ”uppdrag att analysera och lämna förslag i frågor som 

rör män och jämställdhet bl.a. med inriktning på arbetsmarknaden.”773  

Återigen lyfte en regering därmed frågan om män och jämställdhet – som 

en specifik fråga – och återigen motiverades frågan av att området sällan be-

fann sig i fokus i jämställdhetsarbetet. Detta påminde till dels om hur den bor-

gerliga fyrpartiregeringen i början av 1990-talet lyfte upp frågan om män och 

jämställdhet som en ny front inom politiken, trots den verksamhet som arbets-

gruppen om mansrollen hade bedrivit under 1980-talet. Den framskjutna plats 

som området män och jämställdhet hade haft inom dåvarande regeringens 

jämställdhetspolitik under den senare delen av 1990-talet verkade inte ha gjort 

något större avtryck. Detta pekar på hur institutionaliseringen av den statliga 

maskulinitetspolitiken – och det genombrott som området hade haft tidigare 

under 1990-talet – trots allt inte hade lyckats få något avgörande fäste inom 

jämställdhetspolitiken. Det pekar samtidigt också på den spårbundenhet som 

har präglat den statliga maskulinitetspolitiken. Frågorna kommer trots allt hela 

tiden tillbaka i form av tillsättandet av nya arbetsgrupper eller utredningar. 

Den återkommande motivbilden beskrivs som att det finns behov av analys, 

kunskap och förslag för att främja mäns engagemang och delaktighet. 

Det skulle dock dröja till den senare delen av alliansregeringens regerings-

tid, under dess andra mandatperiod innan initiativet följdes upp. Någon arbets-

grupp tillsattes inte – vilket kan peka på att det fanns meningsskiljaktigheter 

inom alliansregeringen om hur denna fråga skulle hanteras. Först 2012 beslu-

tade regeringen om en särskild utredning om män och jämställdhet. Direktivet 

till utredningen beskrev flera angelägna områden där fördjupad analys av 

mäns livssammanhang och förhållande till jämställdhet kunde ge underlag för 

fortsatt jämställdhetsarbete – det handlade om hur traditionella normer för 

manligt och kvinnligt påverkade pojkar och män, frågor om mäns hälsa och 

högre dödlighet, pojkars sämre betyg och att män hade mindre kontakt med 

sina barn jämfört med kvinnor. Utredningen skulle dock inte lämna förslag, 

 
772 Skr. 2008/09:198. En ytterligare förändring var att JÄMO och andra ombudsmän slogs ihop 

till DO, och att jämställdhetslagen och en serie andra lagar slogs ihop till Diskrimineringslagen 

(2008:567). 
773 Skr. 2008/09:198, s. 57. 
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det poängterades, men däremot beskriva, analysera och kartlägga, samt på 

lämpliga sätt sprida kunskap och uppmuntra till dialog.774 

Varför utredningen inte skulle lämna konkreta förslag förklarades inte när-

mare. Ur ett policyperspektiv kan detta förstås som en form av försiktighets-

åtgärd – eller som resultat av en intern förhandling mellan olika departement 

och politiska viljor inom regeringen. Den kan vara ovälkommet för en rege-

ring att en särskild utredare presenterar förslag som inte går i linje med rege-

ringens önskemål – exempelvis vad gäller utformandet av föräldraförsäk-

ringen – därför kan utredningar få begränsningar för vilka områden den ska 

lämna förslag om. Det kan även handla om att utredningen inte ska lämna 

förslag som redan hanterades av någon annan tillsatt utredning. Och i detta 

fall hade regeringen 2011 tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet, 

som löpte parallellt med den nya utredningen om män och jämställdhet. Där-

för förklarades att den nya mansutredningen inte skulle behandla frågor som 

ingick i delegationens uppdrag.775 Det skulle dock ha varit möjligt att utred-

ningen ändå skulle kunna lämna förslag i andra delar, men detta fick utred-

ningen inte i uppdrag att göra. Kunskap och analys efterfrågades – men inte 

mer konkreta förslag på åtgärder. Detta var något som överensstämde med hur 

tidigare statliga maskulinitetspolitiska arbetsgrupper, utredningar och projekt 

arbetat. Den långa traditionen av svenska utredningar om män och jämställd-

het lyftes också fram i direktivet. Det hänvisade till Tomas Wetterbergs rap-

port från 2002 och dennes förslag att göra en upprepning av Lars Jalmerts 

undersökning från 1983 – attitydundersökningen Om svenska män – och för-

klarades att utredningen nu kunde följa upp hur mäns attityder till jämställdhet 

utvecklats sedan början av 1980-talet, och även hur attityder bland manliga 

chefer i arbetslivet förändrats.776 

Som särskild utredare förordnades den liberale publicisten P M Nilsson, 

som senare var tvungen att avsäga sig uppdraget till följd av att han rekrytera-

des till en ny tjänst. Han efterträddes då av Svend Dahl, en annan liberal pub-

licist. Till utredningen knöts en expertgrupp bestående av ett flertal forskare 

som arbetade med frågor om maskulinitet samt representanter från civilsam-

hället.777  

 
774 Dir. 2012: 97. (Direktivet ingår som bilaga till utredningens betänkande SOU 2014:6). 
775 Dir. 2012: 97, SOU 2014:6. 
776 Dir. 2012: 97, SOU 2014:6. 
777 Experterna var Andreas Bergström, Inti Chavez Perez, Fataneh Farahani, Thomas Johans-

son, Göran Johnsson, Marie Nordberg och Petra Ulmanen. Huvudsekreterare i utredningen var 

Claes Sonnerby, opolitisk tjänsteman i Finansdepartementet och som sekreterare Niclas Järv-

klo, doktorand vid Stockholms universitet.  
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Utredningens problembild och slutsatser  

I de tidigare kapitlen har avhandlingen visat att mansfrågorna problematiserats 

på olika sätt under 1980-, 1990- och det tidiga 00-talet. Men även att det fun-

nits många förenande drag – en underliggande kontinuitet. I utredningen från 

2010-talet och dess betänkande (SOU2014:6) gavs uttryck för en bred ansats, 

liknande den som funnits hos Arbetsgruppen om mansrollen, ett helhetsgrepp 

skulle kopplas om mäns livssammanhang kopplat till frågor om jämställdhet 

och samhällsutveckling. Ett flertal områden hade analyserats. Det handlade 

om pojkars möjligheter i skolan, balansen mellan ansvaret för arbete och fa-

milj, uttag av föräldrapenning och vårdnadsfrågor, mäns hälsa och ohälsa, 

social utsatthet och riskbeteenden, mäns våldsutövande och våldsutsatthet, 

sexualitet och attityder till jämställdhet. Därtill sattes jämställdhetsfrågorna i 

relation till övergripande utvecklingar inom välfärdssystemen och strukturella 

förändringar kopplat till ekonomi, globalisering och migration och därtill även 

till frågor om främlingsfientlighet.  

Utredningens konstruerade en övergripande problemrepresentation om att 

maskulinitetsnormer gav män makt men även kunde inverka negativt på män-

nen, och att olika grupper av mäns skilda villkor i samhället behövde upp-

märksammas. Denna problemrepresentation innehöll flera olika delar, på lik-

nande sätt som i tidigare maskulinitetspolitiska utredningar. Utredningen re-

laterade till ett omfångsrikt material och betänkandet omfattade 575 sidor. Ut-

redningen lutade sig tydligt mot aktuell kunskap och hade engagerat ett drygt 

dussin forskare inom olika discipliner – ett flertal från fältet maskulinitets-

forskning – som fått i uppdrag att skriva underlagsrapporter. Dessa rapporter 

som återfanns som bilagor till betänkandet var grunden för de analyser som 

gjordes.778  

 
778 Betänkandet innehöll inte mindre än 23 bilagor. Flertalet hade författats av svenska forskare 

och experter: Thomas Johansson (bilaga 3) Maskuliniteter i förändring; Robert Hamrén (bilaga 

4) Känslan och platsens betydelse för mäns sociala organisering; Ann-Zofie Duvander (bilaga 

5) Män, föräldraledigheten och föräldraförsäkringen; Linn Sandberg (bilaga 6) Män, kropp 

och hälsa; Marcus Herz (bilaga 7) Män och social utsatthet – en översikt; Lucas Gottzén (bilaga 

8) Män, våld och jämställdhet; Susanne Stenbacka (bilaga 12) Män utanför städerna – om kon-

struktionen av rurala maskuliniteter och identiteter under förändring; Mehrdad Darvishpour 

(bilaga 13) Jämställdhet, etnicitet och ”andra män” - ett intersektionellt perspektiv på föränd-

ringar av maskulinitet efter migration; Inti Chavez Perez  (Bilaga 14) Mäns sexualitet och hbt-

personer; Lars Plantin (bilaga 17) Föräldraskap och arbetsliv – om lojalitetskonflikter i famil-

jelivets vardag; Johanna Schiratzki  (bilaga 18) Män i tvister om vårdnad, boende och umgänge; 

Åke Pousette (bilaga 19) Kompetensen inom andrologi och tillgängligheten till andrologisk 

vård i Sverige 2013; Thomas Johansson (bilaga 20) Män tycker, tänker och gör; Ulf Mellström, 

Jeff Hearn och Keith Pringle (bilaga 21) Översikt kring svensk, nordisk och internationell mas-

kulinitetsforskning; Samt organisationen Män för Jämställdhet (MfJ) (bilaga 22) Etablerade 

verksamheter som idag arbetar med män och jämställdhet – en svensk kartläggning med inter-

nationell utblick; och Josefin Kjellberg, master i sociologi (bilaga 23),  Den svenska jämställd-

hetsdiskursens exkluderingar – en intervjustudie om jämställdhet, den nye mannen och andra 

män. Övriga bilagor innehöll, förutom kommitténs direktiv, sammanställningar och analys av 
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Att nyansera bilden av männen  

Möjligen i relation till den polariserade debatt om jämställdhet som präglat 

det sena 00-talet, som diskuterats ovan, beskrev utredningen hur synen på män 

ibland kunde bli ”ensidig och onyanserad” inom diskussioner om jämställdhet 

och att detta i sin tur kunde leda till att många inte kände igen sig eller distan-

serade sig från frågorna. Utredningen ville därför i linje med sitt uppdrag att 

kartlägga och analysera frågor om män och jämställdhet, ge en fördjupad bild 

som både tog ”hänsyn till den generella bristen på jämställdhet i samhället och 

den mångsidighet som präglar mäns liv”.779 Vidare beskrevs hur det fanns 

vissa som var av åsikten att feminism kunnat leda till ett ”mansfientligt sam-

hälle”, reaktioner som ibland kunde leda till kvinnohat, och andra som upp-

levde att jämställdhetsfrågan i för liten utsträckning berört män. Kopplat till 

detta slog utredningen fast att feministiskt engagemang varit avgörande för 

jämställdhetsutvecklingen och att jämställdhet gynnade män på en mängd sätt. 

Utredningen hade dock tagit fasta på uppfattningen att frågor om mäns villkor 

uppmärksammats för lite i jämställdhetsdebatten. Utredningen beskrev även 

att den mött reaktioner bland vissa kvinnor som varit oroliga för att frågan om 

män och jämställdhet lätt kunde ”osynliggöra kvinnors situation och erfaren-

heter, bl.a. genom att fokusera på mäns utsatthet”.780 Utredningen förklarade 

därför att den velat balansera och fördjupa analysen av män och jämställdhet:  

Kvinnor har alltjämt inom de allra flesta områden sämre möjligheter i samhället 

än män. Men det faktum att kvinnor generellt är mer missgynnade i samhället 

betyder inte att man ska bortse från mäns villkor. Könsanalyser av män och 

manlighet handlar både om privilegier och maktutövning men också om mäns 

sinsemellan skilda villkor, om sårbarhet och svårigheter. Möjligheterna för män 

att omsätta jämställda ideal i sin vardag är olika. För att uppnå en generell jäm-

ställdhetsutveckling krävs därför en fördjupad förståelse för hur män i olika 

sammanhang påverkas av både jämställdhet och brist på jämställdhet.781 

 

Petra Ulmanen, doktorand i socialt arbete och expert i utredningen, lyfte också 

upp den dubbla bilden av mannen som präglade jämställdhetspolitiken. Där 

fanns den ”goda mannen” i rollen av pappan som ska uppmuntras att vara 

hemma, och den ”onda mannen” i rollen av våldsverkaren (som behövde hål-

las borta från familjen och kvinnor). Länge hade mannen som våldsverkare 

varit frånvarande i jämställdhetspolitiken, menade Ulmanen. Även om så nu 

inte längre var fallet så fanns här två polariserade bilder som var svåra att 

 
statistiskt underlag som utredningen själva författat, Se ”Män och jämställdhet: SOU 2014:6”, 

[inklusive digitala bilagor] publicerad 13 februari 2014, http://www.regeringen.se 
779 SOU 2014:6, s.20. se vidare s. 51f. 
780 SOU 2014:6, s.51–53. 
781 SOU 2014:6, s. 53. 
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förena. Jämställdhetspolitiken behövde därför ”nyansera och komplicera sin 

mansbild”.782 

Privilegier, sårbarhet och skilda villkor 

Hur skedde då denna nyansering? Utgångspunkten låg i ett maktperspektiv – 

och i tanken att män behövde ta större ansvar för jämställdhetsarbetet. Det 

förklarades att jämställdhetsdebatten ”med rätta” fokuserade på att män hade 

mer makt och resurser och att män gynnades av könsordningen i samhället. 

Detta var ”uppenbart” utifrån den omfattande kartläggning av statistik och 

forskning som utredningen behandlat. Men samtidigt fastslogs att det även var 

uppenbart att ”könsnormer och handlingsnormer som begränsar kvinnors livs-

chanser även kan påverka mäns livschanser negativt”. Därför var det viktigt 

att mäns ”roller, insatser och villkor” uppmärksammades i det jämställdhets-

politiska arbetet.783  

Vidare diskuterades hur maskulinitet eller mansnormer kunde relatera till 

sårbarhet och riskbeteenden bland män. Utredningens expert Andreas Berg-

ström, vice VD för den liberala tankesmedjan Fores, beskrev hur han haft an-

svar för jämställdhetsfrågor i sin tidigare roll som politisk sakkunnig hos jäm-

ställdhetsminister Nyamko Sabuni, och då uppfattat att jämställdhet alltjämt 

tolkades som kvinnofrågor inom Regeringskansliet. För honom andades ana-

lysen ”mer 1970-tal än 2000-tal” med män i rollen som förövare och kvinnor 

som offer. Feminism handlade, enligt Bergström, om att ifrågasätta invanda 

normer hos såväl män som kvinnor. Genusfrågor kunde inbegripa aspekter 

som underrepresentation av män inom olika yrken, att män också utsattes för 

våld eller att män kunde prostituera sig.784  

Detta fokus på sårbarhet kan sägas påminna en hel del om den ansats som 

arbetsgruppen om mansrollen haft under 1980-talet, dock med vissa identifi-

erbara skillnader. Återkommande hänvisades till statistik som pekade på kvin-

nors generella utsatthet och relativa underordning inom olika samhällsområ-

den. På så sätt framhölls återkommande de generella jämställdhetsbrister som 

drabbade kvinnor. I betänkandets kapitel om mäns hälsa, ohälsa och sociala 

utsatthet framhölls att kvinnor var sjukskrivna dubbelt så mycket som män, 

och att kvinnor led mer av depression och av arbetsrelaterad ohälsa. Samtidigt 

poängterades att medellivslängd och hälsa var tydligt kopplade till socioeko-

nomiska faktorer och att skillnaderna i hälsa och livslängd var större mellan 

personer med olika utbildningsbakgrund och bostadsort (både vad gällde kvin-

nor och män), än mellan könen generellt.785 Dock låg fokus sedan på att besk-

riva vilka insatser som kunde vara relevanta för mäns del när det kom till jäm-

 
782 SOU 2014:6, s. 239. 
783 SOU 2014:6, s. 20.  
784 SOU 2014:6, s. 71. 
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ställd hälsa. Här ingick frågor om att män i högre grad än kvinnor begår själv-

mord, att män riskerade att under-diagnostiseras för depression, att befintliga 

mansnormer kunde påverka män att inte söka vård i tid, samt att mansnormer 

kunde bidra till manligt riskbeteende och missbruk. Jämställda normer och 

praktiker framhölls därmed som skyddsfaktorer för män. Därför motiverades 

målgruppsanpassad information om hälsorisker som rörde män och riskerna 

och även samhällskostnaderna som kunde förknippas med alkohol, våld och 

olyckor med mera.786  

En tydlig skillnad jämfört med tidigare utredningsprojekt var att utred-

ningen betonade behovet av att analysera skillnader inom gruppen män (och 

gruppen kvinnor). Här hänvisades det till intersektionella perspektiv och till 

vikten av att spegla olika grupper av mäns skilda villkor. Utifrån detta förkla-

rades att det var möjligt att både synliggöra generella manliga privilegier och 

samtidigt lyfta sammanhang där män (särskilt vissa grupper) kunde vara ut-

satta. Män var överrepresenterade på ”samhällets topp” men även vad gällde 

självmord, missbruk och kriminalitet. En förklaring kunde sökas i att mans-

normer samspelade med andra samhälleliga strukturer som social klasstillhö-

righet med mera och gav olika utdelning och medförde olika risker för män 

beroende på position, utbildningsbakgrund, erfarenheter av diskriminering 

med mera.787  

Utgångspunkten för utredningens sätt att representera problematiken om 

män och jämställdhet presenterades på detta sätt i linje med den modell för 

maskulinitetspolitisk analys som Michael Messner lanserat under det sena 

1990-talet.788 Utredningen försökte balansera frågor om mäns privilegier, 

mansnormers möjliga negativa inverkan på män själva samt uppmärksamhet 

vid maktrelationer inom gruppen män och mäns skilda villkor. Denna typ av 

ansats hade som nämnts även arbetsgruppen om mansrollen under 1980-talet 

haft på olika sätt, men i utredningen om män och jämställdhet skedde detta 

med större systematik, och utifrån den omfattande etablerade maskulinitets- 

och genusforskning som utvecklats in på 2010-talet.  

Utredningen beskrev en genusteoretisk utgångspunkt i begreppet ”maskuli-

nitet” och hur maskulinitet kopplades till patriarkala och homosociala makt-

strukturer. Det förklarades att jämställdhetsutvecklingen utmanade normer för 

”hegemonisk maskulinitet” men att hierarkier både mellan män och kvinnor 

och inom gruppen män trots allt kvarstod, samt att vissa grupper av män hade 

större möjligheter att tillgodogöra sig en livsstil som representerade jämställd-

het och att andra grupper av män, särskilt icke-vita män eller män från lands-

bygden, på förhand kunde pekas ut som problematiska.789  

 
786 SOU 2014:6, s. 236. 
787 SOU 2014:6, s. 20. 
788 Messner (1997). 
789 SOU 2014:6, s. 59f, 73f. 



237 

Att uppmärksamma och uppmuntra förändring  

Baserat på denna kunskapsinsamling diskuterade sedan utredningen frågor om 

jämställdhetsutvecklingen i Sverige och att det fanns positiva trender; många 

män hade gått från att vara för jämställdhet ”i princip” till att omfamna jäm-

ställdhet ”i praktik”.790 Samtidigt fanns omfattande jämställdhetsbrister kvar, 

och många män var på olika sätt antingen avvaktande eller kunde agera mot-

ståndare till jämställdhetsarbetet. Med referens till maskulinitetsforskaren 

Thomas Johansson, som även var en av utredningens utsedda experter, besk-

revs hur bilden av en framväxande ”ny manlighet” kunde ställas jämte rappor-

ter om våld eller sexuella övergrepp. Här uppstod en krock som komplicerade 

bilden av jämställdhetsutvecklingen. Det påpekades att samtiden både prägla-

des av en allt starkare uppslutning runt jämställdhet i familj- och arbetsliv, 

offentligt avståndstagande från sexism, homofobi och idéer om att ”en riktig 

man” inte ska visa känslor, och av en kvarvarande brist på jämställdhet och en 

seghet vad gällde frågor om kvinnors lägre löner, större ansvar i hemmet och 

den könssegregerade arbetsmarknaden.791 Experten Thomas Johansson förkla-

rade att det fanns ett behov av ”dubbelseende” inom genusforskning och en 

teoriutveckling som kunde kombinera teorier om hegemonisk maskulinitet, 

genus och förändring som tog hänsyn till hur genusmönster både kunde för-

ändras och vara stabila i olika delar. 792 

Att ta fasta på att förändring ägde rum, att många män ville och bidrog till 

förändring framställdes dock som viktigt tillsammans med att syna och analy-

sera mäns motstånd mot förändring. Det beskrevs som viktigt att stödja och 

synliggöra de många olika initiativ som fanns som inriktades på att ge män 

möjlighet att engagera sig för jämställdhet (exempelvis lyftes organisationen 

Män för jämställdhet fram). Det framhölls även att det var viktigt att nyansera 

bilden av män som fastlåsta i negativa praktiker och synliggöra hur män och 

pojkar gav uttryck för intimitet, hur normer förändrades och förhandlades, att 

patriarkala mönster kunde omvandlas och att män och pojkar kunde ge uttryck 

för en ”inkluderande maskulinitet”.793 Utredningen uttryckte detta - i olika ba-

lansakts-formuleringar, som ett behov av att både synliggöra förändring, vari-

ation och samtidigt inte tappa bort fokus på problem: 

Att uppmärksamma hur män engagerar sig i relationer, intimitet och omsorgs-

givande behövs för att ge en rättvisande bild av män och även för att synliggöra 

hur förändring av mansnormer är möjlig. Ett ensidigt fokus på män som brist-

fälliga när det gäller frågor om relationer eller intimitet riskerar att förstärka 

bilden av stereotyp manlighet och därmed förväntningarna som män, inte minst 

unga män, möter. Detta ska däremot inte ske på bekostnad av att problem och 

 
790 SOU 2014:6, s. 60. 
791 SOU 2014:6, s. 60. 
792 SOU 2014:6, s. 185. 
793 SOU 2014:6, s. 64f, 67. Begreppet ”inkluderande maskulinitet” hämtades från Anderson 

(2009), se vidare s. 296. 
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maktstrukturer förbises. Sexism och ojämställda attityder får inte tolereras i nå-

got sammanhang.794 

 

I denna del lutade sig utredningen mot forskning om maskulinitet, pojkar och 

unga män inom skola och utbildning, där vikten av att uppmärksamma hur 

förskola och skola var normproducenter där traditionella heteronormativa ge-

nusmönster kunde upprätthållas, men även förändras och ifrågasättas fram-

hölls. Marie Nordberg, expert i utredningen, var en av de forskare inom detta 

område som refererades och som framhöll vikten av att uppmärksamma plu-

ralitet och förändring samtidigt med arbetet mot traditionella normer och jäm-

ställdhetsbrister.795  

Sexualupplysaren Inti Chavez Perez – en annan av utredningens experter – 

beskrev i utredningen hur han i sitt arbete mött mängder av pojkar och unga 

män som i skolan och särskilt inför sina killkompisar kunde uttrycka sig grovt 

sexistiskt, homofobt och rasistiskt, men som i ett fördjupat samtal förklarade 

att de egentligen inte hade den typen av åsikter. Arbete med maskulinitetsfrå-

gor handlade därför bland annat om att erbjuda pojkar och män ”redskap att 

sluta låtsas att de är sämre än vad de egentligen är”.796   

Strukturomvandling, migration och marginalisering 

Som ytterligare perspektiv kopplade utredningen maskulinitets- och jäm-

ställdhetsfrågorna till övergripande strukturer, närmare bestämt välfärdspoli-

tiken, globaliseringen och strukturomvandlingen inom ekonomin. Att jäm-

ställdhet var beroende av välfärdsreformernas utformning fastslogs tydligt.797  

Göran Johnsson, även han expert i utredningen och tidigare fackordförande 

för IF metall, var tydlig i sitt budskap. Män behövde bejaka förändringen som 

både strukturomvandlingen i ekonomin och jämställdheten förde med sig. Ti-

den då pojkar kunde strunta i skolan och betyg i trygg förvissning om att de 

ändå skulle få jobb var på väg mot sitt slut. Framtiden skulle innebära högre 

krav på utbildning och då krävdes bättre möjligheter att ställa om under yr-

keslivet. Och på motsvarande sätt skulle jämställdhetsutvecklingen knappast 

avstanna. Kvinnor avancerade och då gällde det för män att haka på, omfamna 

både utbildning och jämställdhet. Det var ”inte synd om män, men det kan bli 

det om de missar jämställdhetståget”, som saken uttrycktes.798 

Den av utredningens experter som tydligast poängterade frågan om diskri-

minerande strukturer inom gruppen män, var etnologen Fataneh Farahani som 

forskade om diasporiska och transnationella maskuliniteter. Farahani lyfte be-

hovet av att kritiskt granska hur föreställningar om ”den nye mannen” kopp-

 
794 SOU 2014:6, s. 67f. 
795 SOU 2014:6, s. 66f, 117f, se vidare Frangeur & Nordberg (2008). 
796 SOU 2014:6, s. 115. 
797 SOU 2014:6, s. 59, 310 f. 
798 SOU 2014:06, s. 211. 
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lades till svenskhet, medelklassighet, vithet och heteronormer och därmed ex-

kluderade eller marginaliserade andra uttryck för maskulinitet.799 En ytterli-

gare forskare som utredningen anlitat för att skriva en underlagsrapport var 

Mehrdad Darvishpour som beskrev ”vithetsnormer” och konstruktionen av 

”invandrarmän” som ”andra män”, men även utifrån ett intersektionellt per-

spektiv fokuserade på hur mäns erfarenheter av migration kunde relatera till 

statusförlust, försämrad ekonomi och familjekonflikter kopplade till maktför-

skjutningar inom familjer och utmaningar av patriarkal maskulinitet.800 Det 

gjordes här en poäng av den stora variation som fanns bland familjer som hade 

migrerat till Sverige, men att studier pekade på att utomeuropeiska invandrare 

separerade i större utsträckning än europeiska och att skilsmässofrekvensen 

var hög. I detta sammanhang diskuterades hedersrelaterat förtryck men även 

att våld eller familjekonflikter som uppstod inom invandrade familjer inte 

nödvändigtvis var hedersrelaterat.801  

Frågan om pojkkrisen och männen som framtida förlorare 

Utredningen lyfte upp den samtida problembilden om att pojkars sämre ut-

bildningsresultat riskerade att leda till att män rent av riskerade bli de framtida 

förlorarna i samhället.802 Denna problemrepresentation utgjorde en tydlig ut-

maning mot den grundläggande förståelsen av en patriarkal könsmaktsord-

ning. Men utredningen problematiserade detta antagande. I betänkandet dis-

kuterades detta som föreställningar om en ”manskris” och det fastslogs att 

kvinnor visserligen avancerade både inom utbildning och i yrkeslivet men att 

det inte fanns belägg för att detta verkade leda till en samhällsordning där 

kvinnor dominerade. I betänkandet framgick att en delförklaring till den starka 

ökningen av andelen kvinnor i högskolan berodde på att yrken inom tradition-

ellt kvinnodominerade sektorer som vård, skola och omsorg akademiserats 

och krävde högskoleutbildning. Det var bland förskolepedagoger den största 

ökningen av studenter i högskolan fanns.803 Detta kunde förklara att kvinnors 

generella utbildningsövertag inte innebar att kvinnor fick högre inkomster än 

män. Så länge pojkar planerade för ett framtida yrkesliv inom traditionellt 

manliga sektorer där kraven på högre utbildning var lägre så var det inte kons-

tigt att pojkarna la ner mindre intresse på sina skolresultat. Utredningen kon-

staterade även att skillnader i föräldrars utbildningsnivå var den faktor som i 

störst utsträckning påverkade elevers studieresultat snarare än elevernas kön. 

Att bryta skolsegregationen och öka jämlikheten framhölls som en grundläg-

gande utmaning för att kunna höja både pojkars och flickors skolresultat. Men 

själva pojkfrågan var fortsatt viktig att hantera, arbetslivet förändrades och 

 
799 SOU 2014:6, s. 139. Se även Farahani (2007). 
800 SOU 2014:6, s. 104f. se även Darvishpour (2003, 2014 [bilaga 13, SOU 2014:6]). 
801 SOU 2014:6, s. 256. 
802 SOU 2014:6, s. 118, 305. 
803 SOU 2014:6, s. 305, 117, 136. 
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kraven på utbildning skulle troligtvis öka. Därför föreslogs ett brett arbete mot 

antipluggkulturer och mansnormer som inverkade negativt på pojkars resultat 

i skolan. Samt krafttag mot sexism och trakasserier. I relation till tidigare mas-

kulinitetspolitiska problemrepresentationer framhölls dock att det fanns en 

risk i att låsa fast en alltför ensidig problembild av pojkar som ointresserade 

av skolan. Att stötta och synliggöra pojkars engagemang i utbildning var vik-

tigt för att normkritiskt arbete inte skulle bli kontraproduktivt.804  

Utredningens rekommendationer 

Utifrån utredningens problemrepresentation om normer och skilda villkor går 

det att hävda att frågan om män och jämställdhet prognostiserades på ett sätt 

som betonade både mäns ansvar att bidra till kvinnors förbättrade villkor och 

samhällets ansvar att utforma insatser som adresserade mäns specifika utma-

ningar. Utredningen poängterade att män var alltför oengagerade i jämställd-

hetsfrågor och att män behövde bli aktiva förespråkare. Detta engagemang 

skulle inte baseras på frågan om vad män själv kunde tjäna på jämställdhet 

utan på att det var viktigt att män erkände den strukturella maktordning som 

fanns i samhället och att den gav män fördelar. Men, och det var grundläg-

gande i argumentationen, jämställdhetsarbetet behövde samtidigt ta sig an ”de 

svårigheter, problem och erfarenheter som män har p.g.a. maskulinitetsnormer 

och föreställningar om hur män är och ska bete sig.”805 

Utredningen skulle inte lämna förslag men kom med en rad slutsatser som 

pekade ut behov av jämställdhetspolitiska insatser. Behovet av en ytterligare, 

helst fullt ut, kvoterad föräldraförsäkring framhölls och därtill utbyggd föräld-

rautbildning för pappor som nådde fler grupper av män. Frågan om vårdnads-

tvister lyftes, med fokus på att uppmärksamma både kvinnors och mäns erfa-

renheter av problem i vårdnadsprocesser.806 Inom hälsoområdet efterlystes 

målgruppsinriktad information till män om hur mäns överdödlighet kunde re-

lateras till risktagande, alkohol, våld, olyckor, depression och självmord. Det 

poängterades att jämställdhet innebar fördelar för män i form av bättre hälsa.807 

Vad gällde våld lyftes att det fanns tecken på att våldet minskade men att 

mäns våld fortsatt var ett utbrett och omfattande samhällsproblem. Här under-

ströks även att det behövdes mer uppmärksamhet vad gällde frågan om mäns 

våld mot kvinnor. Det nämndes dock i sammanhanget, i relation till samtida 

diskussioner om att förekomsten av män även kunde utsättas för våld från 

kvinnor i relationer, att dessa fenomen såg olika ut och inte skulle likställas, 

men att detta fenomen var något som existerade och att vissa män därför kunde 

behöva stödinsatser. Generellt efterfrågades ett ökat arbete mot sexuellt våld 

 
804 SOU 2014:6, s.131f, 137.  
805 SOU 2014:6, s. 310. 
806 SOU 2014:6, s. 187. 
807 SOU 2014:6, s. 213. 
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men även mot sexuella trakasserier, hatbrott och hedersvåld. Våldsförebyg-

gande insatser lyftes fram och behovet av att stärka detta arbete underströks. 

Det tydliggjordes också att mäns våld mot andra män var ett område som be-

hövde mer uppmärksamhet och att män utsattes för andra mäns våld. Mäns 

sexuella trakasserier mot kvinnor på internet togs upp som ett växande pro-

blem. 808  Därtill efterlystes bättre möjligheter till rådgivning om sexuell hälsa 

för män och pojkar och att sexualundervisning i skolan skulle adressera teman 

som sexuella kränkningar, hur pojkar kunde lära sig ”respekttekniker” och in-

kludera hbtq-perspektiv. Sexköpslagen lyftes fram som en viktig del i arbetet 

mot prostitution och det poängterades att män inte bara var de som köper sex, 

utan att män även fanns bland de som säljer sex.809  

På ett sätt som var nytt i relation till tidigare maskulinitetspolitiska utred-

ningar lyftes också frågan om att män var överrepresenterade bland de med 

främlingsfientliga attityder. Det fanns en risk att det skapades subgrupper 

bland män som närde starka antipatier, eller hat, mot kvinnor, flyktingar och 

homosexuella. I ljuset av detta framhölls att det var synnerligen viktigt att 

unga män hade möjlighet att ta till sig och kunna relatera till frågor om jäm-

ställdhet och feminism på ett positivt sätt. Detta gick att koppla till utredning-

ens ambition att ”nyansera” bilden av män i jämställdhetsdebatten och erbjuda 

män ökade möjligheter att kunna känna igen sig i de analyser som gjordes och 

därmed öka mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet.810 Därtill betonades vik-

ten av fortsatt forskning och att ideella organisationer som arbetade med män 

och jämställdhet behövde finansieras, särskilt verksamhet som arbetade med 

att förebygga mäns våld.811  

Utredningen lyfte även upp en generell jämställdhetsutmaning kopplad till 

ekonomisk ojämlikhet och identifierade risken för en framtid med en växande 

jämställdhetsklyfta. Med referens till ekonomhistorikern Soheyla Yazdan-

panah lyftes dennes resonemang om ” den ojämlika jämställdheten”. Yazdan-

panah som forskat om ekonomisk utsatthet bland kvinnor hade poängterat svå-

righeterna för kvinnor i omsorgs- och serviceyrken, där deltider och dåliga 

arbetsvillkor var ett växande problem. Detta gällde särskilt för invandrade 

kvinnor som på grund av sina arbetsvillkor fick svårt att ha förutsättningar för 

jämställda liv.812 Utredningen menade att risken fanns att jämställdheten ökade 

enbart hos grupper med hög inkomst och utbildning samtidigt som jämställd-

heten kunde minska bland grupper med sämre positioner i arbetslivet.813 

 
808 SOU 2014:6, 241. 
809 SOU 2014:6, s. 241, 263, 272. 
810 SOU 2014:6, s. 275. 
811 SOU 2014:6, s. 293. 
812 Yazdanpanah (2008). 
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Institutionalisering och insatser 

Utredningens betänkande överlämnades till dåvarande jämställdhetsminister 

Maria Arnholm våren år 2014. Men i och med att alliansregeringen förlorade 

valet samma år, föll det på den tillträdande koalitionsregeringen med Social-

demokraterna och Miljöpartiet, under statsminister Stefan Löfven, att följa 

upp utredningens slutsatser och rekommendationer. Och så skedde också.  

Under den nya S och MP ledda regeringen första mandatperiod, där Åsa 

Regnér ansvarade för jämställdhetspolitiken, betonades frågorna återigen på 

ett tydligt sätt. I riksdagsskrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk po-

litik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10) listades de viktigaste satsning-

arna.  Det handlade om inrättandet av den nya Jämställdhetsmyndigheten, en 

tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

(inklusive hedersrelaterat våld, samt prostitution och människohandel), infö-

randet av två nya jämställdhetspolitiska delmål om hälsa och utbildning, stärkt 

styrning och uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering och så om-

rådet män och jämställdhet, samt slutligen feministisk utrikespolitik. Rege-

ringen meddelade även att en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen 

införts den 1 januari 2016, och en rad andra satsningar som genomförts.  

I skrivelsen beskrevs att utgångspunkten för regeringens politik låg i en 

feministisk analys av de strukturer och processer som ledde till en genusord-

ning som generellt missgynnade kvinnor när det kom till ”social, ekonomisk 

och politisk position i samhället”. Men där framgick även – i linje med utred-

ningens analys – att ”de könsnormer och handlingsmönster som begränsar 

kvinnors livschanser kan också påverka mäns livschanser negativt vad gäller 

exempelvis pojkars möjligheter i skolan, mäns bristande relation till sina barn, 

mäns hälsa, social utsatthet och riskbeteenden samt mäns våldsutövande och 

våldsutsatthet”.814 Störst utrymme i skrivelsen gavs frågan om stärkt styrning 

(den nya myndigheten och de nya delmålen) samt arbetet mot mäns våld mot 

kvinnor, men inte minst i kommunikationen om jämställdhetspolitiken fick 

ändå frågan om män och jämställdhet en framskjuten plats.815 Som diskuterats 

i kapitel 4 kan detta spegla att regeringen såg ett behov av att markera att den 

tydligt feministiska inriktningen för politiken även inbegrep satsningar som 

specifikt rörde män.  

Skrivelsen markerade en diskursiv utveckling vad gällde problemrepresen-

tationen om män och jämställdhet, jämfört med den jämställda proposition 

som den socialdemokratiska regeringen lämnat 2006. Då handlade frågan om 

män och jämställdhet, som nämnts, mer uteslutande om att uppmärksamma 

män på deras roll i upprätthållandet av en könsmaktsordning. I denna skrivelse 

tio år senare framgick att även män kunde drabbas negativt av könsnormer 

 
814 Skr. 2016/17:10, s. 66.   
815 Se ”Fakta om regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 

jämställd framtid”, publicerad 30 december 2016, https://www.regeringen.se 
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och att regeringen ville ”stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och 

pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsut-

tag”. Mäns delaktighet beskrevs som en förutsättning för att nå jämställdhets-

målen och ”att skapa jämställda handlingsmönster hos män och pojkar är så-

ledes en viktig utmaning med stora potentiella vinster för välfärd och eko-

nomi, och inte minst för kvinnor och män själva”.816 Detta var således ett slags 

återgång till den typ problemrepresentation som maskulinitetspolitiken haft 

under åren runt 1990-talets mitt, fast nu med hänvisning till en statlig utred-

ning (SOU 2014:6) och den omfattande kartläggning och analys som genom-

förts där.  

En strategisk satsning 

En ny aspekt som utmärkte regeringens maskulinitetspolitik var själva genom-

förandet. Regeringen lanserade en strategisk satsning på att få ut kunskap och 

främja insatser om män och jämställdhet i Sveriges kommuner. Detta fram-

hölls som något som saknats tidigare. Det poängterades i skrivelsen att det 

redan på 1960-talet fastslagits att det var nödvändigt att involvera män i jäm-

ställdhetsarbetet, men att området trots det inte tidigare ”blivit föremål för ett 

samlat strategiskt arbete som omfattar flera olika insatser med män och pojkar 

som målgrupp”.817 Regeringen hade därför 2015 beslutat om ett samarbete 

med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, nuvarande SKR) som hand-

lade om att: ”öka kunskapen om styrkor, svagheter och möjligheter i kommu-

ners, landstings och regioners jämställdhetsarbete med fokus på män, pojkar 

och maskulinitetsnormer”. Dessutom skulle kommuner och landsting ”upp-

märksamma mäns och pojkars roll, ansvar och perspektiv” både i det pågående 

jämställdhetsarbetet och i nya initiativ, samt inspirera lokala och regionala in-

satser ”för att påverka destruktiva och begränsande normer kring maskulini-

tet”. 818 Resultatet blev ett flerårigt arbete där SKL tog fram kunskapsunderlag, 

rapporter och undervisningsfilmer på Youtube, och genomförde satsningar för 

att kommuner och andra aktörer skulle ta upp frågor om män och jämställdhet 

 
816 Skr. 2016/17:10., s. 177–178.  
817 Regeringen framhöll detta som något som inte tidigare skett. Det kan dock poängteras att 

även Arbetsgruppen om mansrollens verksamhet fick omfattande spridning bland regionala ak-

törer, kunskapsmaterial skickades ut till kommuner och olika målgrupper, på motsvarande sätt 

skedde arbete med att sprida kunskaper nationellt inom projekt Män och jämställdhet åren runt 

millennieskiftet. Dock finns argument som stödjer skrivningen om att detta var nytt, det fanns 

specifika destinerade medel, 10 miljoner kronor avsattes och en plan för att låta kommuner både 

kartlägga sina insatser, initiera nya och följa upp genomförandet.  
818 ”Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning 

mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor”, publicerad 26 oktober 2015, https://www.rege-

ringen.se; samt ”Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, poj-

kar och maskulinitetsfrågor 2017”, publicerad 24 januari 2017, https://www.regeringen.se 
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i verksamheter som skola, vård och omsorg med mera, och inte minst i vålds-

förebyggande arbete. 

I denna satsning framhölls en rad olika och sinsemellan relaterade problem-

representationer om män och jämställdhet. Den övergripande problemrepre-

sentationen formulerades som en fråga om att ”begränsande och skadliga nor-

mer för manlighet” både drabbade kvinnor och män och därtill medförde stora 

kostnader för det offentliga – här anspelades på mäns riskbeteenden och även 

våldsanvändning. Därför var det viktigt att ”involvera pojkar och män” och 

”förändra normer för maskulinitet”. Flera frågor lyftes. Ett var skolan och pro-

blemet att pojkar generellt hade lägre betyg och inte nådde målen i alla ämnen. 

Mäns psykiska hälsa beskrevs som ett problemområde där ”normer för man-

lighet” kunde bidra till psykisk ohälsa hos pojkar och män (bland annat genom 

benägenheten att inte söka hjälp eller vård samt risken med att män kunde bli 

under-diagnosticerade). Kommuner och andra aktörer kunde därtill lyfta frå-

gor om ett jämställt föräldraskap och arbeta för att stärka mäns ”ansvarsta-

gande för föräldraskapet”. Och så var ”män som utövar våld” ett angeläget 

insatsområde där insatser för att ”förändra beteendet hos våldsutövare” besk-

revs som viktigt i våldsförebyggande syften. Även diskussioner om hierarkier 

inom gruppen män och mellan olika uttryck för maskulinitet berördes på olika 

sätt.819  

Utvecklingen inför 2020-talet  

Hur ser då utvecklingen av maskulinitetspolitiken ut inför 2020-talet? Två 

trender kan urskiljas som pekar åt olika håll. Den jämställdhetspolitiska skri-

velsen regeringen lämnade 2016 är alltjämt den gällande för regeringens in-

riktning, ingen ny skrivelse på området har lämnats. Området män och jäm-

ställdhet kvarstår således som ett utpekat område för insatser. Efter 2017 då 

regeringens särskilda satsning på arbete med män, pojkar och maskulinitets-

normer avslutades, fortsatte aktiviteter på området. 2018 stod regeringen värd 

för en europeisk konferensserie om män och jämställdhet, International Con-

ference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) med temat ”masculinity 

and norm critical approaches: Gender equality work with boys and young 

men”.820 Därefter har dock regeringens engagemang i frågorna avtagit. Det 

 
819 Se ”Män och jämställdhet”, publicerad 10 februari 2022, https://www.skr.se; Inom sats-

ningen producerade SKL ett antal utbildningsmaterial: Maskulinitet och jämställdhet, Hyllan-

der & Jacobson (2018), Maskulinitet och jämställd skola, Jacobson (2018), Maskulinitet och 

psykisk hälsa, Nordenmark & Hyllander (2018), Maskulinitet och jämställt föräldraskap, Hyl-

lander (2018), samt Förändringsarbete med våldsutövande män, Norén & Eriksson (2017). 
820 Se ”Internationell konferens i Stockholm om män och jämställdhet”, publicerad 21 maj 

2018, https://www.regeringen.se; En annan internationell verksamhet, som visserligen inte ini-

tierades från regeringen, var utställningen ”Swedish Dads” som Svenska institutet producerade, 

utifrån fotografen Johan Bävmans bok med samma titel (Bävman 2015), och som visades upp 

på Sveriges ambassader utomlands under perioden 2016–2019. En analys av hur utställningen 
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genomfördes inte någon uppföljning av den strategiska satsningen med kom-

munerna och det har inte lanserats några ytterligare initiativ av liknade slag 

sedan dess. I de budgetpropositioner som regeringen lämnat efter 2017 åter-

finns inte området män och jämställdhet som någon rubrik, vilket det gjorde 

under perioden för den strategiska satsningen – något som kan tolkas som att 

policyområdet börjat tappa något av sitt fäste.821  

Maskulinitetspolitiska insatser har dock inte försvunnit. Från regeringens 

sida går det att se ett fortsatt och stärkt fokus på det våldsförebyggande arbetet 

vilket inkluderar insatser för ”att motverka de maskulinitetsnormer och före-

ställningar om manlighet som orsakar våldsamhet”, som det uttrycks i rege-

ringens senaste åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor 2021–2023, som beslutades i december 2021.822 Inom ramen för detta 

arbete lyfts också behovet av kunskap hos unga om ”destruktiva maskulini-

tetsnormer” och vikten av arbete med frågor om samtycke och mot sexuellt 

våld, något som avspeglas i beslutade förtydliganden i skolans läroplaner. Att 

motverka hedersrelaterat våld och förtryck prioriteras också.823  

Det går även att se hur maskulinitetspolitiska perspektiv integrerats på olika 

sätt i jämställdhetspolitiken – och att frågeställningarna om behovet av att öka 

mäns delaktighet i jämställdhetsarbete, och uppmärksamma män och maskuli-

nitet ges fokus. Hos Jämställdhetsmyndigheten, som inledde sin verksamhet 

2018, har ett antal rapporter publicerats där frågor om män och maskulinitet 

kopplat till olika frågor behandlas specifikt. Det har handlat om arbete med att 

förebygga mäns våld mot kvinnor men även andra frågor.824 Som exempel har 

myndigheten i sin uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om jäm-

ställd hälsa tagit fram en särskild forskningsöversikt om ”maskuliniteter och 

ohälsa”. Där konstateras att maskulinitetsnormer har stora hälsoeffekter och 

kan påverka män själva och deras närstående negativt, och att destruktiva mas-

kulinitetsnormer kan kopplas till psykisk ohälsa.825 Under Covid-pandemin 

uppmärksammade myndigheten även hur män hade en högre dödlighet i sjuk-

domen, samtidigt som fler kvinnor blev sjuka (och att de långsiktiga effekterna 

av pandemin riskerade att drabba kvinnor i högre utsträckning än män). I sam-

band med den internationella mansdagen 19 november 2020 lanserade även 

myndigheten en särskild informationssatsning ”Mansrollen i fokus”, bestå-

ende av olika filmer som visades i sociala medier där män ”reflekterar över 

 
och representationer av jämställda män bland annat kunnat användas för konstruera bilden av 

svensk exceptionalism ges i Mitchell (2021). 
821 Se ”Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering” i Prop. 2018/19:1, 

Prop. 2019/20:1, prop. 2020/21:1, Prop. 2021/22:1. 
822 ”Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023”, pub-

licerad 27 december 2021, https://www.regeringen.se; s. 2.  
823 ”Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023”, pub-

licerad 27 december 2021, https://www.regeringen.se; s. 32, 35. 
824 Jämställdhetsmyndigheten (2020). 
825 Jämställdhetsmyndigheten (2021:2).  
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maskulinitet och jämställdhet.”826 Filmerna kretsade kring frågor om mäns 

våld mot kvinnor, mäns våld mot män, psykisk ohälsa, machokultur och mas-

kulinitetsnormer. Syftet med satsningen beskrevs vara att diskutera vad män 

tänker om mansrollen och jämställdhet och hur pojkar och män kan bidra till 

ett jämställt samhälle. De maskulinitetspolitiska frågeställningarna har således 

tagits vidare av regeringens förvaltningsmyndighet för jämställdhetspolitiken.  

För att nu runda av, och avsluta avhandlingens empiriska del, går det att 

summera utvecklingen fram till 2020-talet. Den statliga maskulinitetspolitiken 

vidareutvecklades under senare delen av 2010-talet, ramades in av feminist-

iska teorier och maskulinitetsforskning samt tanken på att det behövdes inter-

sektionella perspektiv på frågan om män och jämställdhet. Området gavs 

också ny prioritet av regeringen och en strategisk satsning genomfördes. Det 

går på det sättet att följa institutionaliseringen av den statliga maskulinitets-

politiken över fyra decennier, från starten på 1980-talet fram till 2020-talet. 

Innehållet i detta policyområde har på många plan kretsat kring samma grund-

frågor även om politiken kunnat breddas och avgränsas. Problemformulering-

arna har ibland fokuserat vissa delar av den maskulinitetspolitiska terrängen 

men också över tid relaterat till både frågor om mäns institutionella privilegier, 

priset män själva betalar för att leva i enlighet med maskulinitetsnormer och 

maktrelationer och skillnader mellan grupper av män.827 Detta leder till en dis-

kussion i avslutningskapitlet om hur institutionaliseringen av maskulinitets-

politiken präglats av både kontinuitet och förändring. Institutionaliseringen av 

maskulinitetspolitiken kan därmed analyseras både i termer av spårbundenhet 

och stegvis förändring. Därmed är det dags för att avsluta avhandlingen, sum-

mera resultaten och diskutera vilka slutsatser som går att dra om institutional-

iseringen och idéutvecklingen inom den statliga maskulinitetspolitiken.  

 
826 ”Mansrollen i fokus i ny satsning från jämställdhetsmyndigheten”, publicerad 16 november 

2020, https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se 
827 Messner (1997). 
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6. Avslutande diskussion 

Att engagera män för jämställdhet och uppmärksamma frågor om män kopplat 

till jämställdhet, feminism och genusfrågor framstår för många som angeläget. 

Som den här avhandlingen har visat har denna ambition en lång historia inom 

svensk politik. Avhandlingens primära empiriska resultat visar att det går att 

tala om hur en sammanhållen statlig maskulinitetspolitik har utvecklats i Sve-

rige i form av ett avgränsbart policyområde som specifikt har inriktats på att 

främja utvecklingen av jämställda män genom att öka kunskaper om hur jäm-

ställdhet relaterar till mäns liv, identifiera jämställdhetspolitiska insatser som 

fokuserar på män och stärka mäns delaktighet i jämställdhetsfrågor. Denna 

maskulinitetspolitik institutionaliserades med början på 1980-talet och har se-

dan utvecklats över tid. Under flera decennier har svenska regeringar gett frå-

gan om män och jämställdhet specifik uppmärksamhet. Avhandlingen visar 

hur den statliga maskulinitetspolitiken har institutionaliserats i relation till en 

livaktig och vittförgrenad idédebatt som utvecklats inom samhällsdebatt, po-

litik och forskning med olika perspektiv på frågor om män och maskulinitet 

och även olika perspektiv på frågor om mäns relation till jämställdhet och 

feminism. 

Mitt syfte har varit att analysera institutionaliseringen av denna statliga 

maskulinitetspolitik i Sverige, med fokus på idé- och policyutveckling från 

1980-talet fram till 2020-talet. Jag har utifrån den ansats för idéhistorisk poli-

cyanalys som jag har utvecklat undersökt hur en institutionalisering av poli-

cyområdet har ägt rum och hur detta har skett i relation till olika idépolitiska 

kontexter. Jag har därför analyserat processen från att idéer har formulerats 

inom samhällsdebatt, sedan identifierats av staten som angelägna att adres-

sera, därefter problematiserats i olika utredningar och arbetsgrupper med upp-

gift att komma med förslag på åtgärder, och slutligen hur regeringar formellt 

har upprättat policys på området. Genom dessa olika led har jag analyserat 

vilka idéer som har legat till grund för policyområdets utveckling och hur frå-

gan om män och jämställdhet har konstruerats som en politisk fråga.  

I detta avslutande kapitel kommer jag att inledningsvis summera vad jag 

ser som avhandlingens tre huvudsakliga bidrag: empiriskt, teoretiskt och me-

todologiskt. Därefter diskuteras resultat och slutsatser utifrån mina fyra fråge-

ställningar samt hur resultaten kan analyseras utifrån institutionell teori.  
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Avhandlingens tre bidrag 

Ett övergripande empiriskt bidrag avhandlingen ger är att den skriver fram 

och visar på det kontinuerliga engagemang som staten har lagt ner på att lyfta 

och sprida kunskap och perspektiv på frågan om män och jämställdhet. I re-

lation till befintlig forskning om utvecklingen av svensk jämställdhetspolitik 

bidrar avhandlingen med att systematisera och analysera ett statligt maskuli-

nitetspolitiskt utredningsmaterial som sträcker sig från det tidiga 1980-talet 

fram till slutet av 2010-talet och som omfattar ett stort antal aktörer från poli-

tik, forskning och samhällsliv. Detta synnerligen rika material har i tidigare 

forskning enbart behandlats i begränsad utsträckning. Därtill ingår en analys 

av hur samtliga regeringars jämställdhetspolitiska skrivelser och propositioner 

under perioden har hanterat policyområdet om män och jämställdhet. Avhand-

lingens empiriska bidrag utgörs även av att materialet har satts i relation till 

annat material som visat den idékontext som har påverkat utredningarna och 

politiken på området. Därmed bidrar avhandlingen även med en idéhistorisk 

analys av utvecklingen i synen på frågan om nya män i Sverige från 1980-talet 

till idag.  

Avhandlingen ger därtill ett teoretiskt bidrag genom tillämpningen av be-

greppet ”statlig maskulinitetspolitik”. Begreppet maskulinitetspolitik har i hu-

vudsak använts i tidigare forskning om olika sociala rörelser som arbetat med 

frågor om män kopplat till genus och jämställdhetsfrågor. Min avhandling vi-

sar på möjligheten att analysera maskulinitetspolitik som genomförs på statlig 

nivå i relation till institutionella faktorer och teorier om institutionell föränd-

ring. Min avhandling ger även stöd för slutsatser om att institutionell föränd-

ring äger rum stegvis och att den är idédriven, vilket kommer att diskuteras 

mer utförligt nedan. Visserligen går det att urskilja en betydande spårbunden-

het inom både den statliga maskulinitetspolitiken och jämställdhetspolitiken i 

stort, men över hela perioden syns samtidigt en både diskursiv och regulativ 

utveckling, steg för steg. Diskursivt utvecklas över tid en betoning på jäm-

ställdhet som en maktfråga där konfliktdimensioner lyfts fram i relation till en 

tidigare mer konsensusbetonad förståelse av jämställdhet. Det går även att 

följa hur föräldraförsäkringen reformeras och kvoterade månader införs steg 

för steg. Genom avhandlingens kombination av idéhistorisk och statsveten-

skaplig analys bidrar avhandlingen till kunskap om hur idéutveckling på tyd-

liga sätt påverkat politikutvecklingen vad gäller frågan om män och jämställd-

het.  

Avhandlingen ger även ett metodologiskt bidrag genom den ansats jag har 

haft att utveckla en modell för idéhistorisk policyanalys som syftat till att un-

dersöka en institutionaliseringsprocess för den statliga maskulinitetspolitiken. 

Denna ansats har jag utvecklat genom att utgå från en idéhistorisk kontextuell 

analys och kombinera denna med en tillämpning av Bacchis modell för pro-

blemrepresentationsanalys. I min metodologiska ansats fokuseras fyra led be-

stående av en analys av en samhällspolitisk frågas idémässiga eller diskursiva 



249 

inramning, politisering, problematisering och formella institutionalisering. 

Genom att följa utvecklingen av problemrepresentationer genom dessa led går 

det att åskådliggöra hur en problemrepresentation eller idé som utvecklas 

inom samhällsdebatt eller forskning tas upp och inriktas på specifika sätt när 

regeringen adresserar den, utreder den och slutligen beslutar om den i skrivel-

ser eller propositioner till riksdagen. Denna modell kan prövas även på andra 

policyfrågor för att studera vägen från idé till politik och institution. I det här 

fallet har det handlat om vägen från idé till en formell institution när det gäller 

frågan om jämställda män. 

Med utgångspunkt i Carol Bacchis modell för policyanalys har jag analy-

serat hur problemet har representerats på olika sätt under institutionaliserings-

processen och vilka diskursiva effekter olika problemrepresentationer har 

haft. Enklare uttryckt har jag analyserat vad följderna har blivit av de olika 

sätt som frågan om män och jämställdhet har formulerats på, hur det har lett 

till olika sätt att förstå mäns roll och ansvar i relation till jämställdhet, samt 

vilka aspekter som har hamnat i förgrunden och vad som har hamnat i 

skymundan. Här har jag utgått från Michael Messners modell för analys av 

maskulinitetspolitikens terräng och fokuserat på hur den statliga maskulini-

tetspolitiken har hanterat frågor om mäns privilegier, möjliga utsatthet och 

skillnader och maktrelationer mellan olika grupper av män. Utifrån min mo-

dell för idéhistorisk policyanalys har jag även haft ambitionen att uppmärk-

samma aktörers roll i utformandet av idéer och problemrepresentationer inom 

den statliga maskulinitetspolitiken.  

Idéer och institutionell förändring 

Utifrån den kombinerade idéhistoriska och statsvetenskapliga ansats jag haft 

i avhandlingen har jag kunnat undersöka hur utvecklingen av maskulinitets-

politiken kan förstås som en institutionell förändring av jämställdhetspoliti-

ken. Det maskulinitetspolitiska projekt som inleddes i början av 1980-talet tog 

utgångspunkt i uppfattningen att frågor om män och jämställdhet hade upp-

märksammats allt för lite och att jämställdhet – trots den uttalade ambitionen 

att handla om både kvinnor och män – alltjämt hanterades som en kvinnofråga. 

Detta ville politiken förändra. Utifrån den analys jag har genomfört av institut-

ionaliseringen av maskulinitetspolitiken går det att dra vissa slutsatser om i 

vilken mån en sådan förändring har ägt rum och hur maskulinitetspolitiken, 

och den övergripande jämställdhetspolitiken i sig, har utvecklats över tid. Jag 

vill därför återknyta till den övergripande fråga som har ställs inom institu-

tionsforskningen – hur institutioner förändras – som en utgångspunkt för den 

följande diskussionen. 

När jag har analyserat frågan om maskulinitetspolitikens institutional-

isering har jag använt mig av de institutionsteoretiska begreppen formativa 

moment (Critical Juncture), spårbundenhet (Path Dependency) och stegvisa 
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förändringar (Incremental Change). Som jag har redogjort för i inledningen 

finns det på en övergripande nivå två huvudsakliga förklaringsmodeller för 

institutionell förändring. Den första, ”punctuated equilibrium model”, utgår 

från att institutionell förändring sällan äger rum, annat än vid specifika forma-

tiva moment i historien där spelplanen för politiken utmanas i grunden. Mo-

dellen utgår vidare från tanken att snabba institutionella förändringar sedan 

efterföljs av en längre period av stabilitet och att institutioner (det vill säga 

regler, lagar eller policy) då rullar på i invanda hjulspår, det vill säga följer en 

spårbundenhet. Den andra huvudsakliga förklaringsmodellen, ”bounded inno-

vation model”, pekar på att institutionell förändring trots allt är möjlig utöver 

vid specifika formativa moment. Utveckling av institutioner sker enligt denna 

förklaringsmodell stegvis. Vad gäller begreppet formativt moment har jag an-

vänt det på två sätt. Generellt avser begreppet tidpunkter då förutsättningarna 

i samhällslivet förändras på ett mer genomgripande sätt. Jag har dock argu-

menterat för att begreppet även kan användas när det kommer till regerings-

skiften. Alla regeringsskiften där oppositionen tar över regeringsmakten inne-

bär i viss utsträckning ett formativt moment inom politiken, vad jag kallar 

begränsade eller politiska formativa moment. Även om regeringsskiften inte 

behöver sammanfalla med omvälvande samhällsförändringar som påkallar 

drastiska förändringar av institutionella ramverk, innebär en ny regering nya 

politiska prioriteringar som ofta har institutionella följder som förändrad lag-

stiftning eller ny policy inom olika politikområden.  

I avhandlingen har jag diskuterat hur utvecklingen av jämställdhetspoliti-

ken under 1970-talet möjliggjordes av ett formativt moment, i begreppets 

första, generella, betydelse. Det formativa momentet bestod av flera samver-

kande faktorer där könsrollsbegreppets genomslag, kvinnors krav på frigö-

relse, samt kvinnorörelsens formering vid tiden sammanföll med en arbets-

kraftsbrist och behov av kvinnlig arbetskraft. Dessa faktorer skakade om 

grundläggande antaganden inom politiken och samhället och öppnade, som 

tidigare forskning visat, ett fönster för förändringsmöjligheter, vilket i sin tur 

möjliggjorde genomgripande institutionella förändringar. I syfte att möjlig-

göra lika villkor för kvinnor och män i arbets- och samhällsliv infördes särbe-

skattning, ny familjepolitik med en könsneutral föräldraledighetsreform och 

utbyggd offentlig barnomsorg. Därtill formaliserades begreppet jämställdhet 

och detta institutionaliserades som ett specifikt politikområde.  

Under den period jag har analyserat från 1980-talet fram över 2010-talet 

har jag, med fokus på maskulinitetspolitiken, kunnat följa utveckling inom 

den övergripande jämställdhetspolitiken. Under perioden har ett antal social-

demokratiskt respektive borgerligt ledda regeringar efterträtt varandra. Trots 

dessa regeringsskiften, det vill säga ett antal politiska formativa moment, går 

det att urskilja en generell konsensus om jämställdhetspolitiken och dess över-

gripande inriktning. Detta kan delvis tolkas i linje med den institutionsteore-

tiska ”punctuated equilibrium”-modellen. Jämställdhetspolitiken institutiona-

liseras under 1970-talet och följer sedan en spårbundenhet. Dock synliggör 
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min analys en stegvis institutionell förändring, en tydlig diskursiv utveckling 

över tid som innebär en avsevärd förändring av problemrepresentationerna 

inom jämställdhetspolitiken och även en utveckling vad gäller lagstiftning och 

policy. Jag visar hur institutionaliseringen av maskulinitetspolitiken präglas 

av både spårbundenhet och utveckling över tid, i likhet med den övergripande 

jämställdhetspolitiken. Sammantaget ger avhandlingen därmed stöd för teore-

tiska antaganden om en stegvis institutionell förändring, dvs. i linje med en 

”bounded innovation model”. Vad jag uppmärksammar är att den utveckling 

som äger rum inte kan förstås som en effekt av regeringsskiften, politiska for-

mativa moment, utan snarare som en följd av en idéutveckling, något som 

inom institutionsforskning karaktäriseras som en ”ideational institutional 

change”.828 Längre fram i detta avslutningskapitel kommer jag att diskutera 

detta i termer av idébaserad stegvis institutionell förändring.  

Maskulinitetspolitikens idékontext  

I det följande ska resultaten från avhandlingens fyra frågeställningar diskute-

ras. Den första av mina frågeställningar har varit vilken diskursiv inramning 

frågorna om män och jämställdhet har haft, det vill säga vilken vetenskaplig 

och samhällspolitisk idékontext som har omgärdat politiska satsningar inom 

området. Utgångspunkten för avhandlingen har varit ett idéhistoriskt tillväga-

gångssätt och ett huvudsakligt resultat av min avhandling är att jag har visat 

hur idéer om män och jämställdhet som har utvecklats över tid inom forskning, 

sociala rörelser och samhällsdebatt har påverkat politiken. Detta bekräftar an-

taganden inom feministisk nyinstitutionell forskning som betonar idéers bety-

delse för institutionell förändring.829 I relation till tidigare forskning om poli-

tikutveckling och institutionell förändring vad gäller jämställdhetsfrågor i 

Sverige, har jag som idéhistoriker velat ge en fördjupad analys av de idékon-

texter som har omgärdat just frågorna om män och jämställdhet. I detta har jag 

även velat visa på möjligheten att kombinera ett idéhistoriskt kontextuellt an-

greppssätt med statsvetenskapliga metoder för policyanalys. 

Att studera idéer är fundamentalt för att förstå politikutveckling. Det är ut-

ifrån en viss idékontext som politiska problem formuleras och blir aktuella att 

hantera politiskt. I avhandlingen har jag bland annat anknutit till forsknings-

perspektiv från Josefina Eriksons statsvetenskapliga forskning om institution-

aliseringen av den svenska sexköpslagen. Erikson påpekar att politik i stort 

handlar om att lösa gemensamma problem, men att förståelsen av vad som 

utgör sådana problem beror på den kontext i vilken de uppmärksammas och 

konstrueras diskursivt. Utifrån en viss idékontext formulerar policyaktörer 

vad och varför något är ett samhälleligt problem och hur det bör lösas. Vidare 

 
828 Erikson (2019).  
829 Erikson (2019, 2011). 
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konstaterar Erikson med hänvisning till tidigare forskning om idéers betydelse 

för policyskapande att ett historiskt perspektiv är avgörande. När policypro-

blem formuleras utgår diskussionen ofta från tidigare problemförståelser och 

idéer som utvecklas vidare, justeras eller omformas. Policyutveckling och in-

stitutionell förändring bygger på så vis på en underliggande idéutveckling.830 

För mig som idéhistoriker har ett sådant fokus på idéers betydelse för politik-

utveckling inte enbart handlat om en analys av olika politiska uppfattningar i 

en fråga, utan en analys av varifrån de idéer som adresseras inom politiken 

kommer, vilka aktörer som har lanserat dessa idéer, varifrån de har hämtat 

inspiration och hur idéerna har diskuterats inom samhällsdebatt och utvecklats 

över tid.  

Institutionen som har studeras i denna avhandling är den statliga maskuli-

nitetspolitiken. I detta sammanhang blir det med en idéhistorisk utgångspunkt 

grundläggande att studera vilka idékontexter som har omgärdat och påverkat 

utvecklingen av denna institution. Under den period jag har avhandlat visar 

min analys att frågan om män och jämställdhet, liksom den statliga jämställd-

hetspolitiken överhuvudtaget, har genomgått en diskursiv utveckling, något 

även tidigare forskning berört. Den könsrollsdiskurs som etableras under 

1960-talet och som präglar jämställdhetspolitiken under 1970-talet och in över 

1980-talet, utmanas under 1990-talet på två fronter: dels av en särartsdiskurs, 

dels av en genusteoretisk könsmaktsdiskurs. Det blir den genusteoretiska 

könsmaktsdiskursen som får hegemoni under 1990-talet och som därefter 

präglar frågor om män inom jämställdhetspolitiken in över 2000-talet. 

Ett resultat av min avhandling är att jag kunnat fördjupa analysen av de 

idémässiga grunderna för, och innehållet i, dessa olika diskurser när det spe-

cifikt har handlat om mansfrågor. Ett ytterligare resultat är att jag, genom att 

följa frågorna fram över 2010-talet, har kunnat peka på hur genus- och köns-

maktsperspektiv under 2000-talets inledande decennier också har utmanats 

och ifrågasätts av föreställningar om att kvinnor har vunnit så pass mycket 

framgång att män snarare riskerar att bli underordnade i samhället. Avhand-

lingen har även synliggjort hur dessa övergripande diskurser om män och jäm-

ställdhet utvecklas parallellt och att det finns överlappningar mellan dem och 

de problemrepresentationer de har innehållit.  

Avhandlingen visar hur inrättandet av en statlig mansrollsgrupp på 1980-

talet påverkades av flera överlappande idékontexter och olika institutionella 

förutsättningar. Själva idén om behovet av en ny jämställd mansroll hade lan-

serats inom könsrollsforskning och debatt under 1960- och 1970-talet och fått 

politisk förankring i tidens nya jämställdhetspolitik, där pappaledighetsrefor-

men från 1974 var en uppmärksammad del. Som historikern Roger Klinth har 

beskrivit hämtades grundantaganden från könsrollsforskningens syn på närva-

rande fäders betydelse för barns socialisering in i jämställda könsroller, en 

process som även antogs bidra till männens egna utveckling. Ett problem som 

 
830 Erikson (2011) s. 10–13, Blyth (2002). 
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snart uppmärksammades var att få män utnyttjade reformen. Detta samman-

föll med en framväxande mansbefrielsedebatt och ett engagemang inom soci-

ala rörelser som pekade på behovet av att kvinnorörelsen borde åtföljas av en 

emancipatorisk mansrörelse. Här lyftes, som idéhistorikern Helena Hill har 

visat, en problemrepresentation som tog fasta på mäns behov av att tala om 

känslor, medvetandegöra sig själva och själva delta aktivt i utvecklandet av en 

mansroll i opposition till ”manssamhällets” krav och förväntningar.  

Avgörande för 1980-talets maskulinitetspolitiska innovation – tillsättandet 

av en arbetsgrupp om mansrollen – var dock att tidens forskning om mans-

rollsfrågor sammanfattades och presenterades tillsammans med en attitydun-

dersökning om mäns uppfattningar om jämställdhet i den alarmerande rappor-

ten Om svenska män (1983) författad av forskaren Lars Jalmert, som diskute-

rade den traditionella mansrollens riskfaktorer och en jämställd mansrolls för-

tjänster. Som min avhandling visar var denna rapport inte enbart en 

upprepning av den könsrollsteoretiska problemrepresentation om mansrollen 

som hade etablerats under föregående decennier. Den gav exempel på hur ti-

dens könsrollsforskning vidareutvecklas under sent 1970-tal och tidigt 1980-

tal med influenser från amerikansk feministisk teoribildning inom psykologi, 

samt de kritiska maktperspektiv som en svensk könsrollsforskare som Rita 

Liljeström hade fört fram vid denna tid. Mansrollsfrågan ramades i rapporten 

in av en feministisk utgångspunkt och fastslog att samhället var ett patriarkat 

där männen regerar.  

Som tidigare forskning har visat är det tidiga 1980-talet också en tid då 

debatten om jämställda män utmanas av psykologer, som utifrån utvecklings-

psykologiska teoribildningar uttrycker kritik mot antagandena om förtjäns-

terna med hemmapappor och myntar uttrycket ”velourpappa”. Dessutom sker 

en förändring inom den tidigare profeministiska mansrörelsen i en anti-femin-

istisk riktning. Avhandlingen visar i detta sammanhang därtill exempel på hur 

en idé om en slags ”maskulinism” lyfts fram i samhällsdebatten – som inne-

håller en problemformulering om att kvinnor har fått makten över reproduk-

tionen och därmed familjen och att män behöver ”storma kvinnoborgen” ge-

nom att på olika sätt ta aktiv del i ansvaret för barnen. Arbetsgruppen om 

mansrollen och jämställdhetspolitiken utvecklade problemrepresentationer 

om den destruktiva mansrollen utifrån den feministiskt färgade könsrolls-

forskningen vid 1980-talets inledning men förhöll sig även till en bredare 

idékontext med alternativa problemrepresentationer om män och jämställdhet.   

Under det inledande 1990-talet, då arbetsgruppen om mansrollen ersätts 

med en ny maskulinitetspolitisk arbetsgrupp – regeringens Pappagrupp – får 

särartsidéer och en mytopoetisk mansfrågediskurs brett genomslag i samhälls-

debatten inte minst kopplat till Robert Blys bästsäljare Järn Hans: en bok om 

män, samt i debatten om värstingar och pojkars behov av manliga förebilder. 

Denna diskurs om ”det faderlösa samhället”, som i viss utsträckning hade fö-

regåtts av liknande tankegångar under 1980-talet, grundades nu i jungiansk 

teoribildning om manliga och kvinnliga arketyper. Särartsdiskursen färgade 
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mycket av debatten om mäns roller i samhället vid 1990-talets inledning och 

influerar även det statliga jämställdhetspolitiska KOM-programmet. Där före-

kommer särartsinfluerade problemrepresentationer där nyttan av jämställda 

fäder motiveras utifrån tanken på deras betydelse för barnen, just som tydligt 

specifikt manliga (och jämställda) förebilder. Det är en problemrepresentation 

som i vissa avseenden överlappar diskussionen om nyttan med närvarande fä-

der som hade utvecklats inom könsrollsdiskursen, men som nu baserades på 

en könsessentialistisk grundförståelse. KOM-programmet illustrerar även den 

diskursiva kamp om hegemonin inom jämställdhetspolitiken som äger rum vid 

denna tid. KOM-programmet samlade nämligen även genusteoretiska förkla-

ringsmodeller och det var dessa perspektiv som kom att bli dominerande. Pro-

grammet utmynnade i ett tydligt ställningstagande för en genusteoretisk för-

ståelse av kön som en socialt konstruerad kategori och för behovet av att mot-

verka en manlig överordning.  

Den genusteoretiska könsmaktsdiskursen grundades på omfattande femin-

istisk forskning som hade utvecklas i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Av-

görande inom politiken var teorin om genussystemet som historikern Yvonne 

Hirdman hade lanserat, bland annat inom ramen för den statliga maktutred-

ningen som hade lämnat sitt betänkande 1990, och genusteorin kom att bli en 

utgångspunkt för jämställdhetspolitiken från mitten på 1990-talet. Därtill kom 

diskursen om en könsmaktsordning och inte minst frågan om mäns våld mot 

kvinnor att prägla jämställdhetspolitiken under senare delen av 1990-talet och 

särskilt det inledande 2000-talet. Här sattes behovet att bryta mäns makt och 

privilegier i centrum för problemrepresentationer om män och jämställdhet. 

Det innebar dock inte att frågan om mäns positiva betydelse som närvarande 

föräldrar försvann. Inte heller försvann tanken på att jämställdhet och jäm-

ställda mansnormer kunde gynna män själva, men det skedde en diskursiv för-

skjutning. Mäns ansvar att motverka kvinnors underordning poängterades.  

Ett ytterligare resultat i avhandlingen är att den synliggör hur den politiska 

förståelsen av frågor om män och jämställdhet vid 1990-talets mitt och däref-

ter influeras av den akademiska maskulinitetsforskning som får ett genombrott 

både internationellt och i Sverige under samma period. Engelskspråkiga fors-

kare som Michael Kimmel med flera tar plats på jämställdhetspolitiska kon-

ferenser i Sverige och R.W. Connells begrepp ”hegemonisk maskulinitet” dis-

kuteras och uttolkas alltmer i en svensk kontext. Framväxten av ett svenskt 

maskulinitetsforskningsfält löper parallellt med att frågan om män och jäm-

ställdhet lyfts i internationella sammanhang, dels inom Nordiska ministerrådet 

och dels på FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 och i bägge sammanhangen 

är Sverige pådrivande i frågan. Sverige var dock inte ensamma pionjärer inom 

frågan internationellt, inom andra nordiska länder, särskilt Norge, initieras ut-

redningsprojekt utifrån nordisk forskning om män och genusrelationer. Mas-

kulinitetsforskning får utrymme inom jämställdhetspolitiska sammanhang. 

Detta bidrog till olika möjligheter att utforma policyanalyser om män och jäm-
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ställdhet som inkluderade tydliga feministiska maktperspektiv och uppmärk-

sammade priset män på olika sätt kan behöva betala för att leva i enlighet med 

begränsande maskulinitetsnormer.  

Som avhandlingen visar präglas den svenska debatten om män och jäm-

ställdhet under senare delen av 1990-talet i stor utsträckning av våldsfrågan, 

vilken även leder till ett nytt mansrörelseengagemang. Manliga nätverk mot 

våld som hade bildats tidigare under 1990-talet utvecklas nu till en bredare 

organisation ”Män för jämställdhet”. I annonskampanjer inom ”Operation 

kvinnofrid” tog olika män offentligt avstånd från våld – bland annat med 

omdiskuterade uttalanden som ”en riktig man slår inte kvinnor”. Frågan om 

svenska män har ”skuld” eller ”ansvar” för mäns våld mot kvinnor leder till 

debatter. Det var i relation till denna diskussion som projektet Män och jäm-

ställdhet initieras 1998, det tredje av de statliga maskulinitetspolitiska initiativ 

som avhandlingen analyserar. Män och jämställdhet var ett projekt som tydligt 

förhöll sig till dels våldsfrågorna, dels den svenska genusforskningen, samt 

till svensk och internationell maskulinitetsforskning.  

Avhandlingen kan även som ett resultat lyfta fram en analys av den diskur-

siva utvecklingen som har skett under den senare delen av 00-talet och under 

2010-talet och de nya problemrepresentationer som går att urskilja under 

denna tid rörande män och jämställdhet. En sådan är den framväxande pro-

blemrepresentationen om ”pojkproblemet” i utbildningsväsendet. Här fram-

ställs idén om att vissa män riskerar att hamna i en underordnad ställning i ett 

framtida samhälle och att kvinnors utbildningsövertag kommer att leda till en 

ändrad maktbalans mellan könen. 2010-talets idékontext präglas av både en 

framträdande feministisk debatt och en inomfeministisk idéutveckling där in-

tersektionella perspektiv debatteras i större utsträckning. Samtidigt framträder 

en antifeministisk debatt och olika former av kritik mot grundantaganden 

inom jämställdhetspolitiken om att kvinnor är underordnade män. I relation 

till denna polariserade idédebatt lanseras den senaste i raden av maskulinitets-

politiska utredningar som resulterar i betänkandet Män och jämställdhet (SOU 

2014:06). 

Politiseringen av frågan om män och jämställdhet 

Utifrån den idékontext som har omgärdat frågan om män och jämställdhet har 

politiken reagerat. Det andra ledet i den modell för idéhistorisk policyanalys 

som jag har använt i avhandlingen har tagit sikte på hur politiken har fångat 

upp frågan om män och jämställdhet och initierat policyutveckling. Jag har 

utgått från en frågeställning om hur frågan om män och jämställdhet har po-

litiserats, i meningen hur frågan har identifierats som ett angeläget problem 

(att finna en lösning till) och adresserats på politisk nivå – här har analysen 

fokuserat på tillsättningen av de olika utredningsgrupperna om mansfrågor 

och vilka uppdrag de har fått. 
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Frågeställningen har varit viktig då den har gett möjlighet att urskilja hur 

problemet representeras utifrån den övergripande inriktning frågorna ges då 

staten beslutar att adressera och utreda män och jämställdhet, något som sätter 

upp riktlinjer för hur utredningar sedan kan problematisera frågan vidare. Ut-

ifrån avhandlingens tillämpning av Bacchis modell för analyser av problem-

representationer rör detta hur frågan i ett första led har identifierats av politi-

ken och vilka problemrepresentationer politiken har förhållit sig till då den har 

initierat en utredning. Frågeställningen har gett möjlighet att analysera hur in-

riktningen relaterar till institutionella faktorer (i det här fallet den övergri-

pande jämställdhetspolitiken) samt den idékontext som har omgett den speci-

fika frågan (om män och jämställdhet) vid tiden.  

I analysen av hur frågan om män och jämställdhet har politiserats har jag 

använt begreppen ”formativa moment”, ”spårbundenhet” och ”stegvisa för-

ändringar” för att diskutera hur inrättandet av olika arbetsgrupper och utred-

ningar kan förstås i relation till frågan om institutionell förändring. Som 

nämnts kan etablerandet av den svenska jämställdhetspolitiken under 1970-

talet förstås som ett exempel på hur ett formativt moment, en omfattande för-

ändring i samhällslivet där debatten om kvinnofrigörelse tillsammans med be-

hovet av kvinnlig arbetskraft gav möjlighet till genomgripande institutionell 

förändring.  

Min avhandling visar att inrättandet av Arbetsgruppen om mansrollen 1983 

skedde i relation till att behovet av ytterligare institutionella förändringar upp-

märksammades. Dels hade problemet att män inte utnyttjade möjligheten till 

pappaledighet uppenbarats; det skapade en institutionell förutsättning för att 

ytterligare åtgärder behövde genomföras. Dels hade en mansbefrielsedebatt 

tagit form där mäns behov av att ges möjlighet att förverkliga jämställda ideal 

för sin egen skull lyftes fram – en diskursiv faktor. Det blev uppenbart att 

jämställdhetspolitiken haltade. Männen tog inte ansvar och engagerade sig 

inte i det förändringsprojekt som politiken syftade till. Ett politiskt formativt 

moment (dvs. ett avgränsat formativt moment) skapades därtill av regerings-

skiftet 1982 då Socialdemokraterna hade återkommit till regeringsmakten ef-

ter sex år i opposition. Här fanns således möjligheten att stärka och konkreti-

sera frågan om mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet. Men som tidigare 

forskning har visat hade förslaget att kvotera föräldraledigheten – ett förslag 

Socialdemokraterna hade öppnat för tidigare under sin tid i opposition – nu 

avfärdats som politisk möjlighet.831 I institutionstermer kan detta analyseras 

utifrån att de nyligen fastlagda spåren för föräldraledighetsreformen politiskt 

var svåra att bända ytterligare för att forcera fram mäns delaktighet. Spårbun-

denheten var ett faktum, jämställdhet och föräldralediga män uppmuntrades, 

men valfriheten i systemet var ett villkor. Det går utifrån detta resonemang att 

betrakta inrättandet av en arbetsgrupp om mansrollen som en lösning inom de 

institutionella ramarna, som samtidigt möjliggjorde innovation genom att föra 

 
831 Klinth (2002) s. 282. 
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frågan om mäns delaktighet framåt. Arbetsgruppens uppdrag att ”utarbeta 

konkreta förslag till åtgärder som påskyndar utvecklingen mot jämställda re-

lationer mellan kvinnor och män, genom en ny mansroll” pekade mot kun-

skapshöjande insatser och åtgärder som på frivillig väg kunde skapa föränd-

ring. En viss institutionell förändring går alltså att se, men den äger rum inom 

det etablerade spåret för den övergripande jämställdhets- och familjepolitiken. 

Inrättandet av en arbetsgrupp om mansrollen kan därmed karaktäriseras som 

en stegvis (incremental) förändring.   

Den problemrepresentation som uttrycktes i uppdraget till gruppen utgick 

tydligt från rapporten Om svenska män. Dels upprepades könsrollsforskning-

ens tanke om en dubbel emancipation, dels ingick ett feministiskt maktper-

spektiv. Män behövde bli medvetna om allt som de hade att ”vinna på” att 

utforma en ny jämställd mansroll men även medvetna om sin ”skyldighet” att 

dela på ansvaret i hemmet. Den ansvariga ministern Anita Gradin betonade 

däremot inte frågan om att män hade någon skyldighet, utan tryckte istället på 

tanken att män själva var offer för den traditionella mansrollens krav och be-

hövde engagera sig för sin egen vinnings skull, höja sina kunskaper och ges 

möjlighet att formulera sig om vad jämställdhet betydde för män.  

Om resultaten av den första frågeställningen – om den diskursiva inram-

ningen av maskulinitetspolitiken – visade på en diskursiv utveckling över pe-

rioden, visar resultatet från den andra frågeställningen – om politisering – på 

en diskursiv kontinuitet eller upprepning. Det går att urskilja en spårbundenhet 

i hur olika regeringar efter 1980-talet har adresserat frågan om män och jäm-

ställdhet. Då den borgerliga regeringen 1992 tillsatte en ny maskulinitetspoli-

tisk utredning finns återigen möjlighet för ett formativt moment inom jäm-

ställdhetspolitiken. Den borgerliga fyrpartiregeringen kunde välja andra spår 

än den föregående regeringen. Inte minst hade mansfrågorna som nämnts lad-

dats med nya särartsinfluerade perspektiv. Möjligen färgade denna nya mans-

frågediskurs tonen då folkpartister efterfrågade en ”ny mansrörelse” och för-

klarade att det behövdes en ny jämställdhetsoffensiv i Sverige inriktad på att 

”även männen” skulle komma med i debatten och bestämma hur jämställd-

heten skulle förverkligas. Samtidigt liknade dessa formuleringar de som Anita 

Gradin hade använt då hon tillsatte Arbetsgruppen om mansrollen ett knappt 

decennium tidigare. Uppdraget till den så kallade Pappagruppen handlade 

också, likt uppdraget till arbetsgruppen om mansrollen, om att ”undersöka 

hindren för män att ta ut sin föräldraledighet och ge förslag på åtgärder för att 

öka uttaget”. I uppdragen till de bägge grupperna betonades att jämställdhet 

handlade om att stärka kvinnors förutsättningar i arbetslivet och att män be-

hövde utnyttja föräldraförsäkringens möjligheter. Den problemrepresentation 

som uttrycktes i uppdraget till Pappagruppen överensstämde därmed i stort 

med den tidigare arbetsgruppen om mansrollen.  

När Margareta Winberg i den efterföljande socialdemokratiska regeringen 

1998 gav uppdrag till ett särskilt projekt om män och jämställdhet var det för-
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anlett av frågan om mäns våld mot kvinnor och tidens nya könsmaktsperspek-

tiv. Här hade det inom jämställdhetsdebatt och forskning skett en diskursiv 

utveckling som politiken följde upp. Men själva uppdraget var återigen likt de 

föregående utredningsgruppernas. Projekt Män och jämställdhet skulle ”un-

dersöka hindren för mäns deltagande i jämställdhetsarbetet” och ”föreslå åt-

gärder för vad som nu behövde göras för att öka männens engagemang”.  

Den röda tråden genom alla uppdrag som har getts till de maskulinitetspo-

litiska utredningsprojekt som har tillsatts under den undersökta perioden är 

tydlig. Den problemrepresentation som uttrycks i uppdragen är återkommande 

att männen behöver uppmärksammas i jämställdhetsarbetet, att ”hindren” för 

mäns jämställdhet behöver utredas och att förslag på åtgärder ska tas fram. 

Den senaste maskulinitetspolitiska utredningen som tillsattes av liberalen 

Nyamko Sabuni 2012 tydliggör denna kontinuitet ytterligare. Den utredning 

om män och jämställdhet som hon initierade föregicks av en avisering i Alli-

ansregeringens jämställdhetspolitiska skrivelse om att män sällan sattes i fo-

kus i jämställdhetspolitiken och att det var angeläget att ”öka kunskaper om 

vad som hindrade män” från att söka sig till kvinnodominerade arbeten och 

från att ta mer ansvar i hemmet. I direktivet till utredningen förklarades att en 

kartläggning av mäns situation behövdes som underlag för fortsatt arbete. 

Den inriktning som stakades ut för arbetsgruppen om mansrollen på 1980-

talet har på så sätt fortsatt att upprepas av efterkommande regeringar. Sättet 

att identifiera problemet – som en fråga om att ytterligare kunskaper behövs 

om vad som hindrar män att bli mer jämställda och att män behöver upplysas 

om både sina skyldigheter och möjligheter att vinna något på jämställdhet – 

har sedan 1980-talet fram till idag återupprepats oavsett regering.  

Begreppet spårbundenhet bidrar med möjligheter att förstå den kontinuitet 

som går att identifiera vad gäller hur frågan har adresserats och identifierats 

inom politiken. I och med arbetsgruppen om mansrollen har det skapats en 

institutionell form, eller just ett spår, för frågan om män och jämställdhet. När 

senare regeringar har tillträtt har de kunnat fortsätta i detta spår. Frågan om 

män och jämställdhet har som nämnts ovan debatterats utifrån olika diskursiva 

inramningar under hela den period jag har analyserat, och politiken har känt 

behov av att agera i relation till samhällsdebatten och för att nå målsättning-

arna inom jämställdhetspolitiken. De olika växelvis borgerliga respektive so-

cialdemokratiskt ledda regeringarna som har tillträtt efter 1980-talet har alla 

velat lyfta frågan om män och jämställdhet. Utifrån denna ambition har de 

tjänstemän som bistår regeringen kunnat hänvisa till hur tidigare regeringar 

har gjort i frågan. Då politiken efterfrågar insatser för att främja ”en ny man” 

går det att plocka upp verktygslådan som har använts sedan tidigare och till-

sätta en utredning eller en arbetsgrupp på området. Denna form av institution-

ell recycling har beskrivits inom institutionsforskning i termer av ”forgetting 

the new, remembering the old”.832  

 
832 MacKay (2014). 
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Att frågan om män och jämställdhet har identifierats inom politiken på 

likartade sätt över den period jag har analyserat betyder inte att den har varit 

stillastående. Även om institutioner är tröga och svårföränderliga, är det inte 

tal om någon institutionell status quo. Tvärtom har det skett en utveckling av 

hur frågan har problematiserats inom de olika utredningsprojekt som har fått 

uppgiften att undersöka frågan och föreslå insatser. 

Problematiseringen av män och jämställdhet 

Det tredje ledet i avhandlingens modell för idéhistorisk policyanalys, och mer 

specifikt analysen av den statliga maskulinitetspolitikens institutionaliserings-

process, har handlat om hur själva problemet har beskrivits av de olika arbets-

grupper och utredningar som har arbetat med frågan, och vilka åtgärder dessa 

har föreslagit. Den frågeställning jag har utgått från i denna del av avhand-

lingen har varit hur frågan har problematiserats i utredningarna. Jag har valt 

att närstudera de arbetsgrupper och utredningsprojekt som har haft uppdrag 

att utreda mansfrågorna. En anledning till att utredningsledet är viktigt är att 

det är där som själva frågan ges en omfattande analys. Riksdagsskrivelser eller 

propositioner, där regeringen uttalar sig och presenterar sin politik, är strin-

genta och relativt kortfattade när det kommer till att beskriva den problembild 

som föreslagna insatser grundar sig på. De refererar i sin tur till utredningar 

eller underlag som lägger ut texten och fördjupar perspektiven och problem-

analysen. Rapporterna från de arbetsgrupper och utredningsprojekt som jag 

har analyserat utgör på det sättet det sakinnehåll som politiken förhåller sig 

till. Själva rapporterna har även, som jag har nämnt i inledningen, ofta använts 

som kunskapsunderlag för en bredare allmänhet, spridits till olika målgrupper 

och utgjort en del i det attitydpåverkande arbete som politiken har efterfrågat.  

När jag har analyserat hur frågan om män och jämställdhet har problema-

tiserats av de olika utredningsprojekten har jag utgått från två begreppsled som 

jag hämtat från olika tillämpningar av Bacchis metod för problemrepresenta-

tionsanalys. Fokus har legat på hur de grupper och projekt som har utrett frå-

gan om män och jämställdhet först har diagnostiserat problemet, det vill säga 

vad som har beskrivits som orsaker till de problem som har identifierats. Ut-

redningsgruppernas olika övergripande perspektiv och problembeskrivningar 

har sedan relaterats till hur de har prognostiserat frågan, det vill säga vad de 

har betraktat som lämpliga vägar framåt för att nå lösningar på problemen. I 

linje med Bacchi har jag därtill analyserat vilka diskursiva effekter de olika 

sätten att representera problemet med män och jämställdhet har haft. Här har 

det handlat om att diskutera vilka jämställdhetspolitiska aspekter som inklud-

eras eller exkluderas, vad som accentueras och vad som faller ur fokus, och 

hur det påverkar framställningen av problemet.  
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Utredningarnas problemrepresentationer 

Resultatet av denna analys är att jag kunnat visa hur de olika utredningspro-

jekten, utifrån sina respektive idékontexter, har konstruerat olika problemre-

presentationer, med skilda diskursiva effekter. De övergripande problemre-

presentationerna jag identifierat om män och jämställdhet i de respektive ut-

redningsprojekten har i tur och ordning handlat om: att män behövde utbildas 

om riskerna med den destruktiva mansrollen och vinsterna med jämställdhet; 

att barn behövde tydligt manliga förebilder och att pappor diskriminerades; att 

män upprätthöll ett genussystem och motsatte sig förändring; samt i den sista 

av de undersökta utredningarna, att maskulinitetsnormer gav män makt men 

även kunde inverka negativt på männen, och att olika grupper av mäns skilda 

villkor i samhället behövde uppmärksammas.  

Den destruktiva mansrollen och mäns jämställdhetsvinster  

I uppdraget till arbetsgruppen om mansrollen hade själva problemet identifie-

rats som en fråga om att män halkade efter i jämställdhetsutvecklingen och att 

detta ledde till konflikter. Män behövde därför ökad kunskap om hur jäm-

ställdhet relaterade till dem själva som män – och inte minst vad män själva 

hade att vinna på jämställdhet. Arbetsgruppen diagnostiserade frågan utifrån 

den problembild som hade getts i rapporten Om svenska män som hade foku-

serat på mansrollsproblematiken som en fråga om en psykologisk och samhäl-

lelig socialisering in i en traditionell könsroll. Mansrollen upprätthöll en över-

ordnad manlig samhällsposition, men innebar också en rad negativa inslag el-

ler riskområden för män själva. Det gällde pojkars uppfostran med krav på 

tuffhet och känslobehärskning. Det gällde en fåordig och prestationsinriktad 

manskultur som upprätthölls i det könssegregerade arbetslivet. Det handlade 

om mäns bristande socialitet, knappheten i mäns sätt att hantera relationer och 

så direkt destruktiva sidor i mansrollen som objektifierad sexualitet, aggres-

sion, våld och ohälsa. Gruppen prognostiserade i förhållande till alla dessa 

problemområden olika åtgärdsförslag. Dessa gick framför allt ut på upplys-

ningsarbete och opinionsbildande insatser. I flera fall handlade det om att få 

män att börja tala om sina erfarenheter av mansrollens brister och stötta 

varandra i att anamma en jämställd mansroll. Kamratstödjande verksamheter 

i facklig regi, pappautbildningar inom mödravården, manliga nätverk för män 

i kvinnoyrken var olika förslag. Den viktigaste frågan ansågs vara papparollen 

och frågan om att öka mäns föräldraledighet. I enlighet med könsrollsteorin 

innebar en närvarande och omvårdande pappa en positiv möjlighet för barnens 

socialisering bort från polariserade mans- och kvinnoroller. Och i papparollen 

fann också arbetsgruppen sitt starkaste argument för att män själva vann på 

jämställdhet. Att bygga en egen nära relation till sina barn, genom att ta lika 

stor del i omsorgen som mamman, beskrevs dels som det bästa sättet att tina 

upp den frusna mansrollen och dels som en försäkring för fördjupade och håll-

bara relationer. Det var barnen som beskrevs ge livet mening och med en egen 
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relation till sina barn minskade risken att tappa kontakten med barnen efter en 

eventuell skilsmässa eller separation. Utifrån detta argumenterade gruppen för 

olika insatser för att öka mäns uttag av föräldraledigheten, främst gällde det 

kunskapshöjande insatser. 

En diskursiv effekt av gruppens sätt att konstruera en problemrepresentation 

om den destruktiva mansrollen var att mäns möjliga intresse av att bevara 

samhälleliga könsroller förbisågs. Den könsrollsteori som präglade synen på 

kön i arbetsgruppen om mansrollen inbegrep feministiska maktperspektiv, 

men den sammanföll med en konsensusbetonad syn på jämställdhet. Kvinnors 

och mäns intressen i fråga om jämställdhet ansågs vara gemensamma. Tanken 

att män inte engagerade sig i jämställdhetsarbetet för att de faktiskt upplevde 

att de tjänade på att bevara en traditionell rollfördelning utvecklades inte. De 

deltagare på arbetsgruppens seminarier som hävdade att män faktiskt med-

vetet kunde strunta i att ta ansvar för jämställdhet fick inte något större gehör 

för sina synpunkter. En ytterligare aspekt som fick stryka på foten i arbets-

gruppens rapporter var övergripande jämförelser mellan gruppen kvinnor och 

gruppen män. På grund av detta blev bilden av mäns utsatthet när det gällde 

skilsmässor, separationer och hälsoaspekter, men även vad gällde mäns upp-

levda krav på arbetsmarknaden och av försörjningsplikten i familjen ensidig 

och accentuerad. Arbetsgruppen påvisade mäns utsatthet i en rad samhällsfrå-

gor men vägde inte detta mot motsvarande situation för kvinnor. Effekten blev 

att mansrollspolitiken konstruerade bilder av manlig utsatthet delvis på be-

kostnad av att kvinnors svårigheter förbisågs. Trots att det i gruppens egna 

underlag var möjligt att utläsa att många män var relativt nöjda med tillvaron 

var det ett perspektiv som underordnades den övergripande problemrepresen-

tationen om den traditionella mansrollens generella destruktivitet. Visserligen 

talade arbetsgruppen om män i termer av både förövare och offer och de hän-

visade till de feministiska perspektiv som hade framförts i rapporten Om 

svenska män och andra källor. På så vis upprättade gruppen en tolkningsre-

pertoar där mansfrågorna kunde uttolkas i relation till olika perspektiv, men i 

gruppens huvudsakliga policymaterial och generella beskrivningar gled frå-

gan om mäns privilegier på olika sätt undan i analysen. Frågan om mäns makt 

eller privilegier blev därmed abstrakt.  

Vad gäller aspekter på maktrelationer och skillnader mellan olika grupper 

av män problematiserade arbetsgruppen hur socioekonomiska faktorer som 

utbildning och klassbakgrund inverkade på mansrollen. Samtidigt fanns en 

svårighet i gruppen att dra vidare slutsatser av dessa perspektiv. Exempelvis 

kunde frågan om mäns ohälsa tydligt kopplas till socioekonomiska faktorer – 

något som dock skedde i begränsad utsträckning. Den generella mansrollspro-

blematiken hade på sätt och vis företräde framför analyser som kunde kom-

plicera bilden av mansrollens generellt negativa påverkan på mäns liv. Att 

många män, särskilt de med god inkomst och hög utbildning, snarare hade 

bättre hälsa än kvinnor blev svårt att förena med den övergripande problem-

representation gruppen utformade. En diskursiv effekt av detta var att frågor 
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om skillnader i privilegier eller maktrelationer mellan grupper av män blev 

svåra att följa upp. arbetsgruppen ägnade dock frågan om ”invandrarmännens 

mansroll” specifik uppmärksamhet. Här konstruerades delvis en bild av in-

vandrarmäns problematik som särskilt markant, utifrån det kulturkonfliktsper-

spektiv gruppen anknöt till och som hade utvecklats inom sociologisk forsk-

ning. Samtidigt betonades att frågan om invandrarmäns jämställdhetsutma-

ningar inte skulle särskiljas från den generella problematik som andra män i 

Sverige upplevde. Överhuvudtaget låg fokus på att tydliggöra att män gene-

rellt behövde upplysas och stödjas att göra upp med destruktiva och tradition-

ella mansroller. En tydligt exkluderande diskursiv effekt fanns dock vad 

gällde frågor om homosexuella män. Här utdefinierades frågor om homosex-

uella mäns mansroll, eller situation i samhället, som en problematik som låg 

bortom gruppens uppdrag. I detta fall går det att se hur maskulinitetspolitiken 

tydligt definierades utifrån, och upprätthöll, en heterosexuell norm.   

I relation till Michael Messners modell för analys av den maskulinitetspo-

litiska terrängen kan arbetsgruppen sammanfattningsvis karaktäriseras som i 

huvudsak inriktad på frågor om maskulinitetens kostnad för män själva, sam-

tidigt som gruppen relaterade till frågor om mäns privilegier i relation till kvin-

nor och även vissa frågor om skillnader mellan olika grupper av män. Även 

om fokus låg på männens situation adresserade arbetsgruppen grundläggande 

strukturella maktrelationer mellan kvinnor och män. Förslagen inriktades på 

att bryta könssegregationen i arbetslivet, nå ett delat föräldraansvar, förebygga 

våld i nära relationer och motverka prostitution och sexuell exploatering av 

kvinnor.  

Manliga förebilder och pappadiskriminering  

För Arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetsmarknaden, den borgerliga 

regeringens Pappagrupp som var verksam under de inledande åren på 1990-

talet hade frågan om män och jämställdhet på övergripande nivå identifierats 

på liknande sätt som tidigare under 1980-talet, fast nu med ett tydligare fokus 

på att öka männens uttag av föräldraledighet. Samtidigt hade en särartsdiskurs 

och särskilt den mytopoetiska föreställningen om den symboliska faderlös-

heten i samhället fått genomslag och präglade starkt Pappagruppen. Utifrån 

Pappagruppens särartsperspektiv handlade inte jämställdhet längre om att 

nedmontera könsrollerna, utan om att bevara skillnaderna mellan det manliga 

och det kvinnliga fast samtidigt främja jämställda praktiker. I den meningen 

ville visserligen Pappagruppen förändra män och stärka jämställdheten. Grup-

pen formulerade en ”vision om ett närvarande faderskap”, men gruppen ville 

samtidigt bevara det man såg som manlighetens essentiella kärna. Gruppen 

diagnostiserade problemet med mäns bristande jämställdhet utifrån en jungi-

anskt färgad ”pappasaknad” hos barn och i samhället i allmänhet, snarare än 

utifrån föreställningar om en destruktiv könsroll.  

Utifrån denna problemrepresentation förändrades den tidigare synen på 

problemet med mansrollen. Visserligen gavs gripande beskrivningar av en 
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äldre generation pappor som hade brustit i sitt föräldraansvar. Men traditionell 

manlighet sågs inte som ett problem i sig, utan omgärdades inom gruppen av 

ett slags mytiskt skimmer. Gruppen hade inga explicita referenser till den 

mytopoetiska rörelsen eller dess portalfigur den amerikanske poeten Robert 

Bly, men kopplingarna fanns. Pappagruppen var på många sätt jungianskt fär-

gad och framställde i olika varianter beskrivningar av manlighetens arkety-

piska drag av äventyrare och förfäktade tankar om en balans mellan ”det man-

liga” och ”det kvinnliga”. Trots den särartsdiskurs som präglade gruppen pro-

gnostiserades frågan om män och jämställdhet i linje med den tidigare mas-

kulinitetspolitiken och gruppen lämnade långtgående förslag på politiska 

reformer av föräldraförsäkringen. Pappagruppen föreslog en kvotering av pap-

paledigheten med tre reserverade pappamånader. En tydlig politisk styrning 

av föräldraledighetsreformen således, diplomatiskt beskrivet som en ”pappa-

garanti”. Pappagruppen gav även uttryck för en typ av problembeskrivning 

som liknade den hos arbetsgruppen om mansrollen när det kom till synen på 

vad som orsakade hindren för mäns jämställdhet. Orsakerna ansågs ligga utan-

för män själva i negativa attityder hos chefer och arbetskamrater, eller hos 

kvinnor, inte i ett medvetet motstånd hos den enskilde mannen. En diskursiv 

effekt av denna problemformulering blev på liknande sätt som hos arbetsgrup-

pen om mansrollen, att mäns eventuella intresse att upprätthålla en traditionell 

ansvarsfördelning inte adresserades. Män beskrevs i stället i termer av att vilja, 

men inte riktigt våga när det kom till jämställdhet. Blicken som riktades mot 

män var välvillig och stöttande, aldrig ifrågasättande. En ytterligare diskursiv 

effekt, som dock skilde sig markant från problemformuleringarna hos arbets-

gruppen om mansrollen, var det diskursiva särhållandet av manligt och kvinn-

ligt. Gruppens deltagare talade sig varma för den typ av omvårdande manlig-

het som man såg som sin uppgift att påskynda, men föreställde sig samtidigt 

hur grundläggande könsskillnader bestod och betonades. Genom detta går det 

att argumentera för att Pappagruppens problemrepresentation på ett diskursivt 

plan reproducerande uppfattningar om män och kvinnor som kunde verka 

kontraproduktiva i relation till övergripande jämställdhetspolitiska målsätt-

ningar.  

Gruppens jämställdhetspolitiska problemrepresentation blev också mer än 

tidigare inriktad på att män hade dragit det kortare strået i frågor om familj 

och föräldraskap. Här diagnostiserades mannen som ”diskriminerad” specifikt 

vad gällde vårdnadsfrågor och utifrån detta prognostiserades behovet av att 

stärka mäns rättigheter inom vårdnadslagstiftningen. Detta var inte en ny fråga 

inom maskulinitetspolitiken. Även arbetsgruppen om mansrollen hade hävdat 

behovet av att ”stärka faderligheten” och ordnat seminarier om män och vård-

nadslagstiftningen. Hos Pappagruppen resulterade detta i en prognostisering 

med förslag om att den juridiska termen för enskild vårdnad helt avskaffades.  

Om den tidigare arbetsgruppen om mansrollen generellt saknat jämförelser 

mellan mäns villkor i samhället och kvinnors villkor, var denna brist på jäm-
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förelser mellan villkoren för kvinnor respektive män än mer påtaglig hos Pap-

pagruppen. Tanken att män själva kunde brista i intresse när det kom till att 

upprätthålla kontakt med sina barn bortsåg man helt från, likaså problemet 

med umgängesrätt för män som hade misshandlat kvinnor eller sina barn. 

Gruppen såg det som sin uppgift att ta tydlig och resolut ställning för mäns 

ökade rättigheter, den diskuterade inte på motsvarande sätt mäns skyldigheter 

eller de problem som män kunde skapa för kvinnor och barn och inte heller 

frågor om män och våld. 

Pappagruppen gav därmed uttryck för en typ av diskurs som i internationell 

forskning om mansrörelser brukar beskrivas som ”men’s rights”, dock inte på 

det konservativa sätt som präglar men’s rights-grupper.833 Snarare renodlade 

Pappagruppen, i linje med den tankefigur som psykiatrikern Nils Uddenberg 

hade lanserat under 1980-talet, något som går att karaktärisera som progressiv 

maskulinism. I gruppens tolkningsrepertoar ingick både perspektiven på att 

män diskriminerades och en kritik av feministiska analyser, men dessa kom-

binerades med perspektiv på behovet av ett omvårdande och närvarande fa-

derskap och en uppbackning av den jämställdhetspolitiska målsättningar om 

att kvinnor och män behövde ges lika villkor. Detta följdes upp med långtgå-

ende förslag om kvoterade pappamånader i föräldraförsäkringen. Därtill un-

derströk gruppen behovet av att män skulle dela på det obetalda hemarbetet, 

att det behövdes fler kvinnliga chefer inom arbetslivet och propagerade för en 

generell omprioritering i arbetslivet som skulle underlätta för föräldrar att 

kunna kombinera arbete och familj. I kombination med förslagen på kvoterad 

föräldraledighet underbyggde Pappagruppen krav på ökad jämställdhet och 

utmanade den valfrihet som tidigare hade präglat mäns uttag av föräldraledig-

het.834  

Hos pappagruppen hanterades frågor om skillnader eller maktrelationer 

mellan olika grupper av män i liten utsträckning. Det var inte något tema som 

berördes explicit i policymaterialet. Dock uppmärksammades vissa aspekter 

genom sammansättningen av de ledamöter som ingick i gruppen. Detta gällde 

främst funktionhindersfrågor i och med att en av gruppens ledamöter var rull-

stolsburen och på olika sätt arbetade med att uppmärksamma funktionshin-

dersfrågor. Därtill kom gruppens ledamöter att uppmärksamma frågor om ho-

mosexualitet. De särartsperspektiv som gruppen utgick från och som betonade 

könsessentiella uppfattningar om samspelet mellan manligt respektive kvinn-

ligt uttryckte en stark heteronormativitet. Men en effekt av den mediala upp-

märksamheten runt att en av gruppens medlemmar, Andreas Carlgren, offent-

ligt kom ut som homosexuell var dock att denna heteronormativitet delvis ut-

manades. Att Carlgren, som då blev den ende öppet homosexuella riksdagsle-

damoten, kom ut i en teveintervju som handlade om Pappagruppens arbete 

 
833 Ashe (2007) s. 56. 
834 Klinth (2002) s. 340, 355.  
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gjorde att frågan om homosexuella mäns föräldraskap och utmaningar i sam-

hället adresserades i ett statligt maskulinitetspolitiskt sammanhang, vilket var 

nytt.  

Genussystemet och det manliga motståndet 

I det maskulinitetspolitiska projekt som startades av den Socialdemokratiska 

regeringen 1998 låg en könsmaktsanalys till grund för hur frågan om hur män 

och jämställdhet identifierades och frågan om att stoppa mäns våld mot kvin-

nor utgjorde en tydlig utgångspunkt. Alltjämt var uppdraget för utredningen 

att undersöka hindren för mäns jämställdhet, men nu började dessa hinder 

också framställas i termer av en maktkonflikt där män stretade emot jämställd-

het, helt enkelt för att de kunde tjäna på att behålla en maktposition. I projektet 

Män och jämställdhet diagnostiserades kvinnoförtrycket som ett grundpro-

blem som maskulinitetspolitiken behövde motverka. Frågan om mäns mot-

stånd mot förändring blev på ett nytt sätt tydligt fokuserad, något som synlig-

gjordes bland annat i titeln på projektets slutrapport Vill man ha jämställdhet? 

från 2002 och den tillhörande omslagsbilden på en snigel. 

Projektet gav samtidigt tydligt uttryck för en bred tolkningsrepertoar inom 

denna feministiska diagnostisering av mansfrågan. Problemrepresentationens 

fokus lades på att förändra män och öka mäns engagemang för att bryta en 

genusordning som missgynnade kvinnor, men den skiftade inte helt i relation 

till tidigare problemrepresentationer inom maskulinitetspolitiken. I rapporten 

från projektet presenterades teorier om en manlig könsmaktsordning, genus-

system och maskulinitetsforskaren Connells begrepp ”hegemonisk maskulini-

tet” men även teorier om en kvinnlig modellmakt som diskriminerade män 

som sökte sig till kvinnliga arbetsplatser eller som ville ta större ansvar i hem-

met. Dessa sistnämnda perspektiv hämtades främst från norsk maskulinitets-

forskning och ett parallellt nordiskt utredningsprojekt om män och jämställd-

het. Teorier om könsmakt korsades på så vis med teorier om att patriarkatet 

var på väg att övergå i ett stundande androgynat. Detta gav upphov till en 

sammansatt diskussion där både frågor om hur mäns makt reproducerades och 

förändrades ingick. Det fanns perspektiv både om hur maskuliniteten gav 

makt och hur män mötte förändrade utmaningar i samhället. Dessa perspektiv 

gjöts inte samman i någon tydlig syntes men sattes i dialog med varandra ge-

nom rapporten och utgjorde därmed en tolkningsrepertoar som gav möjlighet 

att hantera olika perspektiv på frågorna.  

Utifrån denna sammansatta orsaksförklaring till frågan om mäns brist på 

förändring skedde en prognostisering som pekade ut flera områden för åtgär-

der. Det handlade om att minska könssegregationen på arbetsmarknaden, att 

öka mäns uttag av pappaledighet och få ett stopp på mäns våld mot kvinnor. 

Därtill lyftes behovet av könspedagogik i barnomsorg och undervisning, mäns 

ojämställda roll i hemarbetet och behovet av att satsa resurser på forskning. 

Inriktningen på åtgärder var på så vis en upprepning av åtgärdsområden som 
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hade funnits med i tidigare maskulinitetspolitiska utredningar. I stort överens-

stämde inriktningen vad gäller åtgärder med den föregående arbetsgruppen 

om mansrollen, något som också framhölls i rapporten.  

Här syns därmed en diskursiv utveckling där frågan om mäns motstånd 

uppmärksammades på ett nytt sätt, maskulinitetspolitiken inriktades här inte 

längre på män som offer för en mansroll eller som diskriminerade i relation 

till kvinnor i vårdnadsfrågor, utan som överordnade med ett ansvar att bryta 

en maktordning. Samtidigt fanns det en kontinuitet vad gällde själva åtgärds-

inriktningen. I stort sett handlade det alltjämt om att påverka attityder och 

verka för att män tog mer föräldraledighet, sökte sig till kvinnoyrken och fö-

rebyggde våld mot kvinnor. En effekt av den diskursiva förskjutning som ägde 

rum jämfört med föregående maskulinitetspolitiska utredningar var samtidigt 

att synen på själva vitsen med föräldralediga män förändrades. De tidigare 

könsrolls- och särartsperspektiven hade båda, fast på olika sätt, fäst en avgö-

rande vikt vid pappans roll som vårdnadsgivare för småbarn. Utifrån köns-

rollsperspektivet skulle det leda till att både barnen och mannen utvecklade 

mindre låsta könsroller och utifrån särartsperspektivet var det fråga om att 

mannen skulle bidra med en specifik manlig egenskap barnen behövde. Uti-

från genusperspektivet i projekt Män och jämställdhet minskade betydelsen 

av hemmapappan i förhållande till frågan om barnens socialisering. Att öka 

pappaledigheten sågs fortfarande som en nyckel till ökad jämställdhet, men 

mer som en funktion för att befria kvinnor från dubbelarbete, inte för att befria 

männen eller för att utveckla barnen. Föräldralediga män sågs alltjämt som 

viktiga förebilder för barnen och pappaledighet som ett sätt att fördjupa rela-

tionen mellan fäder och barn, men inte längre som en garant för utvecklandet 

av jämställda attityder. Större vikt lades vid att barnen fick möta genuspeda-

gogik i barnomsorgen och skolan. På ett liknande sätt blev idén om vad män 

själva tjänade på jämställdhet vagare. Projekt Män och jämställdhet talade om 

ökad livskvalitet för män, men gav inte lika många exempel på hur jämställd-

het kunde motverka olika problem som män kunde uppleva vilket tidigare ar-

betsgrupper hade gjort.  

En ytterligare effekt av den problemrepresentation som utvecklades inom 

projektet yttrades i viljan att distansera sig från tanken på att maskulinitetspo-

litik skulle organiseras i form av en samlad mansrörelse. Trots att projektle-

daren Tomas Wetterberg själv var medlem i organisationen Manliga nätver-

ket, ifrågasattes idén om en samlad mansrörelse. Snarare efterfrågades ett mer 

generellt engagemang bland män. Mansrörelsen som begrepp upplevdes möj-

ligen som konserverande eller belastad av de tidigare exemplen kopplade till 

särartsidéer och maskulinism. Maskulinitetspolitiken behövde istället integre-

ras i feminismen och anamma genusperspektiv. 

När det kommer till hur frågor om maktrelationer och skillnader mellan 

män hanterades i projekt Män och jämställdhet fanns det nu jämfört med hos 

tidigare maskulinitetspolitiska arbetsgrupper ett väletablerat teoretiskt ram-
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verk som öppnade för att diskutera dessa frågor. Utifrån Connells begrepps-

bildning fanns möjligheter att anlägga perspektiv på både mäns makt och 

skilda villkor och diskriminering och marginalisering av olika grupper av 

män. I projekt Män och jämställdhet tolkades dock begreppet hegemonisk 

maskulinitet i princip på samma sätt som begreppet ”den manliga normen” 

inom den genusteori som utvecklats av Yvonne Hirdman, och frågor om mar-

ginaliserade eller underordnade maskuliniteter blev inte centrala. Men det sker 

samtidigt en utveckling. Med hänvisning till begreppet hegemonisk maskuli-

nitet adresserade Wetterberg frågor som rörde heteronormativitet. Förutom 

detta tog projektet upp behovet av att uppmärksamma hedersrelaterat våld.  

Makt, sårbarhet och olika mäns skilda villkor 

Utifrån analysen av de tre arbetsgrupper och utredningsprojekt som har redo-

visats ovan framgår att det skett en diskursiv utveckling sett till hur frågan har 

problematiserats. Problemrepresentationerna har diagnostiserats utifrån ett 

könsrollsperspektiv, ett särartsperspektiv och därefter ett genusperspektiv.  De 

har gått från att ha betonat kostnaden män själva betalar för att leva i enlighet 

med mansnormer, via en tanke om diskriminering av män till en problemre-

presentation som betonade mäns generella maktposition och motstånd mot 

förändring.  

Genom att följa utvecklingen fram över 2010-talet och Utredningen om 

män och jämställdhet, som tillsattes av Alliansregeringen 2012 går det att se 

hur denna utveckling vad gäller problematiseringen av maskulinitetspolitiken 

fortsätter. Avhandlingen har inte ägnat denna utredning ett lika nära studium 

som de föregående arbetsgrupperna och projekten på området men en över-

siktlig analys har genomförts som gör det möjligt att dra generella slutsatser 

om utvecklingen vad gäller hur frågan om män och jämställdhet problemati-

serats under 2010-talet.  

I direktivet till denna utredning hade själva frågan återigen identifierats 

som att det fanns behov av mer kunskap om mäns livssituation i relation till 

jämställdhet som underlag för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Det handlade 

övergripande om hur normer om kvinnligt och manligt, i betydelsen genus-

normer, påverkade pojkar och män. Det förklarades att män sällan var i fokus 

i jämställdhetsarbetet och att utredningen skulle beskriva och analysera mäns 

livssituation i relation till kvinnor. Frågor om mäns hälsa, pojkars sämre betyg 

i skolan och mäns kontakt med sina barn pekades ut som centrala områden för 

vidare analys.  

Utredningen anknöt i inledningen av sitt betänkande till den samtida dis-

kussionen om genus och feminism vid mitten av 2010-talet och lyfte upp att 

många efterfrågade en mer nyanserad beskrivning av män inom jämställdhets-

debatten. Utredningen beskrev hur detta också var en ambition och för att 

uppnå en sådan nyansering diagnostiserades frågan om män och jämställdhet 

utifrån en tydlig förankring i jämställdhetsstatistik och maskulinitetsforsk-



268 

ning. Detta innebar en legitimering av både könsmaktsperspektiv och perspek-

tiv på hur män riskerade att drabbas negativt av samhälleliga könsnormer. Ut-

redningen förklarade att det var uppenbart, utifrån befintlig statistik, att män 

gynnades av könsordningen i samhället. Samtidigt konkretiserades på olika 

sätt hur de rådande könsnormerna som begränsade kvinnors möjligheter även 

kunde påverka män negativt, exempelvis genom mäns möjliga riskbeteende 

eller genom hur stereotypa föreställningar om män kunde bidra till att män 

underdiagnostiserades för depression eller osynliggöra hur män kunde vara 

offer för exempelvis sexuella övergrepp. Genomgående påpekades att kvinnor 

drabbades mer än män av jämställdhetsbristerna i samhället, och att män ge-

nerellt var ansvariga inte bara för att upprätthålla strukturell ojämställdhet utan 

även för exempelvis våld och sexuella trakasserier, men att män samtidigt 

också kunde drabbas och hamna i utsatta situationer. En utveckling i relation 

till tidigare maskulinitetspolitiska utredningar var att utredningen hade en ut-

talad intersektionell ansats i analysen och genomgående visade hur mäns makt 

respektive utsatthet behövde kopplas samman med andra faktorer än kön, som 

klass, utbildningsnivå, etnicitet och heteronormativitet. Frågan om skillnader 

och maktrelationer mellan olika grupper av män blev på så sätt explicit hante-

rad.  

Utredningen konstruerade en problemrepresentation utifrån tanken att frå-

gan om män och jämställdhet handlade om att förändra maskulinitetsnormer 

och belysa skilda villkor för olika grupper av män. Utifrån denna problemre-

presentation behandlades frågan på ett sätt som betonade både mäns ansvar att 

bidra till kvinnors förbättrade villkor och samhällets ansvar att utforma insat-

ser som adresserade mäns specifika utmaningar och som tog hänsyn till att 

olika grupper av män påverkades i olika grad av utmaningar. Utredningen be-

skrev behovet av en ansats som kombinerade frågor om mäns makt, sårbarhet 

och skilda villkor. Utredningen poängterade att män var alltför oengagerade i 

jämställdhetsfrågor och att män behövde bli aktiva förespråkare. Detta enga-

gemang skulle inte baseras på frågan om vad män själva kunde tjäna på jäm-

ställdhet utan på förståelsen av att jämställdhet var en grundläggande fråga om 

mänskliga rättigheter. Det var därför viktigt att män erkände den strukturella 

maktordning som fanns i samhället och att den gav män fördelar. Men, och 

det var grundläggande i argumentationen, jämställdhetsarbetet behövde sam-

tidigt ta sig an de olika svårigheter och problem som drabbade män som en 

följd av samhällets könsnormer, samt koppla detta till andra aspekter som frå-

gor om klass, ålder, geografi, segregation, rasism, migrationserfarenhet, sex-

uell identitet och heteronormer. 

Utredningen prognostiserade frågan genom att rekommendera en lång rad 

insatser inom flera områden. Det gällde bland annat en kvoterad föräldraför-

säkring, utbyggd föräldrautbildning för pappor, ökat fokus på både kvinnors 

och mäns erfarenheter av problem i vårdnadsprocesser. Behovet av förebyg-

gande hälsoinformation till män lyftes och därtill förbättrad möjlighet till råd-
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givning om sexuell hälsa. Ett stärkt arbete med att förebygga mäns våld för-

ordades, detta inkluderade preventiva insatser mot mäns våld mot kvinnor och 

sexuella trakasserier men även uppmärksamhet på hur män föll offer för våld. 

Insatser mot hedersvåld efterfrågades likaså. Lagen om förbud mot köp av 

sexuella tjänster lyftes fram som viktig och det poängterades att det var viktigt 

att uppmärksamma att män inte enbart var de som köpte sex, utan att det även 

fanns många män bland dem som sålde sex. Inom utbildningsområdet propa-

gerades för ett stärkt arbete mot antipluggkulturer och skojbråk som kunde 

kopplas till maskulinitetsnormer som inverkade negativt både på pojkars pre-

stationer och ledde till störande inslag för flickor i skolan. Generellt efterfrå-

gades insatser för att öka kunskaper om hur maskulinitetsnormer inverkade på 

jämställdhet både för kvinnor och män.  

Förslagen på insatser kopplades sedan till generella utmaningar där en 

stärkt välfärd, minskad segregation och förbättrad likvärdighet i utbildnings-

väsendet efterfrågades. Utredningen lyfte fram risken med en ökande jäm-

ställdhetsklyfta, där vissa grupper med längre utbildning och goda ekono-

miska förutsättningar gavs möjligheter att förverkliga jämställda praktiker 

medan andra grupper fick svårare att göra detta, exempelvis genom att lågav-

lönade kvinnosektorer präglades av deltidsarbete. Maskulinitetspolitiken in-

kluderades på så sätt i en generell jämställdhetspolitisk problembild och pro-

blematiserades utifrån en övergripande jämlikhetsanalys. Detta var i sig inte 

helt nya perspektiv inom maskulinitetspolitiken. Som avhandlingen har visat 

hade liknande tankegångar på olika sätt lyfts även i tidigare utredningar, men 

det går att se hur detta blev mer framträdande i utredningen från 2010-talet, 

vilket kan förstås utifrån den teoretiska utveckling som hade skett och den 

ansats till intersektionell analys som återfanns i utredningen.  

Sammanfattningsvis går det att se hur Utredningen om män och jämställd-

het innebar en fortsatt utveckling av sättet som frågan om män och jämställd-

het hade problematiserats under tidigare decennier. I termer av diskursiva ef-

fekter går det att på en övergripande nivå se hur frågan om vad män kunde 

tjäna på ojämställdhet var svårhanterlig utifrån könsrollsperspektivet, den gled 

undan eller blev abstrakt. Utifrån särartsperspektivet blev frågan om mäns 

makt eller privilegier frånvarande. Utifrån könsmaktsperspektivet blev mäns 

makt och motstånd mot förändring tvärtom satt i fokus, medan de tidigare per-

spektiven på vad män själva kunde uppleva för problem relaterat till bristande 

jämställdhet tonades ned. I utredningen från 2010-talet etablerades en pro-

blembeskrivning som gjorde det möjligt att adressera både frågor om mäns 

makt, de svårigheter män kunde möta till följd av bristande jämställdhet, och 

frågor om skillnader och maktrelationer mellan grupper av män. 

Avhandlingen har samtidigt visat på en underliggande kontinuitet när det 

kommer till de delområden som har diskuterats, och framförallt vad gäller hur 

frågan har prognostiserats – vad som har föreslagits som åtgärder för ökad 

jämställdhet. Trots olika sätt att diagnostisera frågan – olika sätt att förstå or-

sakerna till mäns bristande jämställdhet – har förslagen liknat varandra i de 
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olika utredningarna. Här har det funnits en relativ rak linje med förslag om 

ytterligare reserverade pappamånader, samt (förutom hos Pappagruppen vars 

uppdrag avgränsades till föräldrafrågor) olika insatser för att bryta könssegre-

gationen i arbetslivet, och insatser för att förebygga mäns våldsutövande.  

Aktörers betydelse i meningsskapande processer  

Att summera och i viss mån renodla de problemrepresentationer som har ut-

vecklats över tid riskerar att överbetona betydelsen av frågans diskursiva in-

ramning och underbetona betydelsen av de aktörer som har formulerat policy-

förslag. Min analys har därför också tagit fasta på att det fanns en hög grad av 

reflexivitet i de diskussioner som fördes av de olika arbetsgrupperna och ut-

redningsprojekten. Jag har i sammanhanget velat analysera aktörers betydelse 

i problemrepresentationsprocesser. De aktörer som deltar i utformandet av 

policyanalyser är involverade i en meningsskapande process där de hanterar 

politiskt laddade och komplicerade frågor. Här har jag använt begreppet tolk-

ningsrepertoar för att kunna lyfta fram hur utredningsgrupperna har hanterat 

meningsskiljaktigheter och konflikter som kan uppstå utifrån olika perspektiv 

genom att inkludera eller balansera mellan olika perspektiv som återfinns i 

den idé- och samhällspolitiska kontext som omgärdar frågan om män och jäm-

ställdhet.   

Arbetsgrupperna och utredningsprojekten var också, i linje med det Teresa 

Kulawik har diskuterat vad gäller kopplingen mellan aktörer och diskurser, 

inte entydigt styrda av de jämställdhetspolitiska diskurser de ingick i, utan 

kunde fokusera vissa aspekter och använda retoriska grepp i strategiska syf-

ten.835 Grupperna deltog i en meningsskapande process där de underbyggde 

argument för de åtgärder och policyförslag som formulerades. Ur detta per-

spektiv är det viktigt att undersöka vilka aktörer som ges tillträde till samman-

hang där policyutveckling sker. Att Arbetsgruppen om mansrollen samlade en 

rad olika aktörer, både forskare och representanter från samhällsliv, både kvin-

nor och män, bidrog till den reflexivitet som präglade gruppens diskussioner. 

En av de centrala aktörerna i gruppen, forskaren Lars Jalmert som hade för-

fattat rapporten Om svenska män, hade i den företrätt ett tydligt feministiskt 

perspektiv. Andra representanter i gruppen, exempelvis den representant som 

kom från näringslivet, var kritisk till alltför långtgående sådana perspektiv. 

Det fanns aktörer, både kvinnor och män, som ansåg att alltför ensidiga bilder 

av mansrollens destruktiva aspekter skulle distansera män från viljan att en-

gagera sig för jämställdhet, andra framhöll vikten av att tala ”klarspråk”, vilket 

innebar att tydligt uppmärksamma de negativa inslag som ansågs vara en del 

av den traditionella mansrollen. De problemrepresentationer och förslag som 

kan urskiljas i arbetsgruppens diskussioner var resultatet av förhandlingar, av 

 
835 Kulawik (2009). 
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ett jämkande av olika perspektiv och av strategiska överväganden. I regering-

ens Pappagrupp under det inledande 1990-talet var sammansättningen av le-

damöter annorlunda. Dels var gruppen enkönat manlig, dels fanns inte någon 

vetenskaplig expert. I avhandlingen lyfte jag fram detta som en möjlig anled-

ning till att gruppen hade en relativt lös anknytning till forskning och beskrev 

syftet med sina rapporter som att bidra till att bilda opinion för en vision om 

närvarande fäder, snarare än analysera och utvärdera. Pappagruppen använde 

starka retoriska grepp i syfte att underbygga de problembilder som lyftes fram. 

Samtidigt återgav gruppen resonemang från personer som de hade intervjuat 

och i dessa kunde kritiska synpunkter på gruppens slutsatser ventileras. Pro-

jektet Män och jämställdhet åren runt millennieskiftet leddes av en sakkunnig 

expert. I projektets slutrapport lutade sig projektledaren mot forskning, men 

avgränsade inflytandet från den breda referensgrupp med representanter från 

olika politiska partier och civilsamhället – något som kan ha motiverats av en 

vilja att kunna renodla en genusteoretisk linje och undvika ifrågasättanden av 

dessa perspektiv. Utredningen om män och jämställdhet från 2010-talet sam-

lade i sin tur en expertgrupp med representanter från olika sektorer och olika 

politiska läger, män som kvinnor, varav ett flertal forskare från genus- och 

maskulinitetsfältet, och involverade ytterligare en lång rad forskare från olika 

discipliner i arbetet med att ta fram underlag till utredningens betänkande. 

Dessa olika kombinationer av aktörer och de olika sätt på vilka aktörer fick 

tillträde till problemformuleringsprocessen påverkade utformningen av poli-

cyanalyser och förslag och de problemrepresentationer som går att utläsa ur 

materialet.   

Maskulinitetspolitikens institutionalisering 

Det fjärde och sista ledet i avhandlingens modell för idéhistorisk policyanalys 

har handlat om hur politiken har följt upp de utredningar som problematise-

rade frågan om män och jämställdhet. Här har jag utgått från en frågeställning 

om hur frågan om män och jämställdhet formellt har institutionaliserats, avse-

ende hur frågorna har fått fäste och etablerats som ett policyområde i jäm-

ställdhetspolitiska propositioner och skrivelser till riksdagen. Utifrån denna 

frågeställning har avhandlingen kunnat visa hur olika regeringar under peri-

oden har förhållit sig till analyserna i utredningarna och tagit ställning för vissa 

specifika uttolkningar av vad policyområdet om män och jämställdhet ska 

syfta till. Detta led har således tagit fasta på hur de regeringar som har följt på 

varandra under den undersökta perioden bedömt det som har förts fram i de 

olika maskulinitetspolitiska utredningarna och vilken inriktning som har präg-

lat den maskulinitetspolitiska policy som därefter har beslutats.  

Avhandlingen har visat hur den verksamhet som bedrevs av Arbetsgruppen 

om mansrollen, sedermera Idégruppen om mansrollsfrågor, under 1980-talet 

lyftes fram i jämställdhetspolitiska propositioner vid tiden och att det går att 
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tala om hur ett maskulinitetspolitiskt policyområde institutionaliserats. Poli-

cyfrågorna om mansrollen ingick som en del i regeringens beslutade inriktning 

för jämställdhetspolitiken. Samtidigt fortsatte området att ha ett relativt mar-

ginellt utrymme i presentationen av regeringens jämställdhetspolitik. I stort 

inordnades frågorna under området jämställdhet i familjen. I relation till ar-

betsgruppens accentuering av mansrollens negativa inverkan på män präglas 

de jämställdhetspolitiska propositionerna av mer återhållsamhet och en tydlig 

markering av den övergripande innebörden av jämställdhetspolitiken som in-

riktas på att stödja kvinnors möjligheter inom arbetslivet och förbättra en 

ojämställd representation i samhällslivet. Detta visar på att de problemrepre-

sentationer som går att utläsa hos arbetsgruppen om mansrollen, som accen-

tuerade mäns utsatthet, inte hade någon genomgripande inverkan på de över-

gripande problemrepresentationer som präglade olika jämställdhetspolitiska 

propositioner och skrivelser. Fokus för politiken lades på att främja mäns 

ökade uttag av föräldraledighet och därigenom understödja kvinnors möjlig-

heter i arbetslivet. Detta förhållande kan analyseras som ett uttryck för en spår-

bundenhet som präglat jämställdhetspolitiken. Initiativet att föra fram mans-

rollsfrågorna som en ny aspekt av politiken hade svårt att påverka de institu-

tionella ramarna för politikens utformning.  

Samtidigt visar min avhandling på en breddning av frågan i de jämställd-

hetspolitiska propositioner som lämnas av de socialdemokratiska regeringarna 

under 1980-talet fram till 1991. Skrivningarna vidgas och mansrollsfrågan ges 

en bredare innebörd. Tematiskt inordnas området alltjämt i de familjepolitiska 

delarna av jämställdhetspolitiken, men mansrollsfrågan beskrivs alltmer som 

en fråga med flera aspekter, frågan om att främja fler män i kvinnoyrken och 

att arbeta med behandlingsinsatser för våldsutövande män och bidra med kun-

skapshöjande insatser vad gäller kopplingen mellan mansrollen och våld mot 

kvinnor poängteras. Det sker således en stegvis utveckling inom de fastlagda 

ramarna för de jämställdhetspolitiska propositionerna. En successiv institut-

ionell förändring äger därmed rum där policyområdets relevans för en rad 

olika delområden inom jämställdhetspolitiken betonas.  

Med den borgerliga samlingsregeringens tillträde hösten 1991 ruckades 

den politiska kartan, ett närapå decennielångt socialdemokratiskt regeringsin-

nehav avbröts och möjligheten för en ny inriktning för jämställdhetspolitiken 

öppnades. Med andra ord möjliggjordes ett formativt moment inom politiken 

som sammanföll med en diskursiv strid om innebörden av begreppet jäm-

ställdhet där det inom forskning och samhällsdebatt hade förts fram nya för-

ståelser av jämställdhet utifrån genusteoretiska respektive särartsinfluerade 

perspektiv. Den borgerliga regeringen och jämställdhetsministern Bengt Wes-

terberg satte också tydliga avtryck i jämställdhetspolitiken och skapade in-

stitutionella förändringar, men avvek inte från den tidigare jämställdhetspoli-

tiska inriktningen. Den borgerliga samlingsregeringen tog genom Westerberg 

ställning för en genusteoretisk grundad förståelse av jämställdhet som en fråga 
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om att bryta kvinnors strukturella underordning i samhället. Detta var en pro-

blemförståelse som hade etablerats av den föregående socialdemokratiska re-

geringen i den jämställdhetspolitiska proposition som dåvarande jämställd-

hetsminister Margot Wallström lämnat på våren 1991. Snarare än att byta spår 

befäste den borgerliga regeringen därmed en utveckling av jämställdhetspoli-

tiken, som innebar en tydligare betoning av jämställdhet som en maktfråga 

som hade påbörjats av den föregående regeringen. Snarare än ett brott innebar 

detta således fortsättningen på en stegvis utveckling (incremental change) av 

jämställdhetspolitikens övergripande problemförståelse.  

Detta innebar i sin tur att de särartsperspektiv som regeringens Pappagrupp 

tydligt hade formulerat och föreslagit som en ny inriktning i frågan om mäns 

delaktighet i jämställdhetsarbetet inte fick någon uppbackning i den jämställd-

hetspolitiska proposition som Westerberg lämnade 1993. Dock fick gruppen 

gehör för de åtgärder som den hade föreslagit. Föräldraförsäkringen kvotera-

des för första gången med en månad, men detta motiverades i linje med ge-

nusteoretiska antaganden. Även de perspektiv som pappagruppen hade gett 

vad gällde män och vårdnadstvister kom att följas upp i viss utsträckning, men 

av den tillträdande Socialdemokratiska regeringen. Vårdnadslagstiftningen 

förändrades 1998 mot bakgrund av förslag från Vårdnadstvistutredningen 

(SOU 1995:79). Denna utredning grundade dock inte sina förslag på Pappa-

gruppens analys eller på något jämställdhetsperspektiv; utredningens ambition 

var att undvika att anlägga något könsperspektiv i frågan. Tidigare forskning 

har dock påpekat att den politiska ambitionen att främja jämställda fäder ut-

gjorde en betydelsefull kontext till de förändringar i lagstiftningen som ge-

nomfördes och som ytterligare betonade att gemensam vårdnad ska vara norm, 

även om en av föräldrarna motsätter sig detta.836  

Med inrättandet av Arbetsgruppen om mansrollen hade en statlig maskuli-

nitetspolitik institutionaliserats, men under 1980-talet befann den sig i margi-

nalen av jämställdhetspolitiken. Avhandlingen visar att det var vid mitten av 

1990-talet som policyområdet fick ett större genomslag och ökad synlighet i 

jämställdhetspolitiken. Efter det att Socialdemokraterna och Ingvar Carlsson 

hade vunnit 1994 valet och Mona Sahlin tillträdde som ansvarigt statsråd för 

jämställdhetspolitiken, efterträdd av Ulrika Messing och senare Margareta 

Winberg, fick området ”män och jämställdhet” för första gången en egen och 

tydligt framträdande plats i regeringens jämställdhetspolitiska skrivelser. Nu 

var inte maskulinitetspolitiska insatser längre insorterade under rubriker om 

jämställdhet i familjen utan samlades som ett eget insatsområde som omfat-

tade insatser om föräldrafrågor (både föräldraledighet och vårdnadsfrågor) 

samt områden om män inom barnomsorg och skola samt män och våld.  

Intressant nog sker detta genomslag för maskulinitetspolitiken kort efter 

genomslaget för ett uttalat könsmaktsperspektiv inom jämställdhetspolitiken. 

 
836 Eriksson (2003). 
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Här går det att spekulera i om maskulinitetspolitikens ökade synlighet kan för-

stås utifrån en vilja att balansera de könsmaktsanalyser som utvecklades och 

därigenom värna en tidigare konsensusbetonad inriktning av jämställdhetsfrå-

gan i ljuset av de nya konfliktperspektiv på kvinnors underordning och mäns 

generella överordning som lyftes fram. Avhandlingen lyfter fram flera exem-

pel på stegvisa institutionella förändringar som äger rum från mitten av 1990-

talet till mitten av 00-talet. År 2002 införs en ytterligare kvoterad ”pappamå-

nad” och samtidigt får begreppet ”mäns våld mot kvinnor” fäste i jämställd-

hetspolitiken. Könsmaktsperspektiv och våldsfrågan präglar alltmer jäm-

ställdhetsdebatten vid denna tid och återigen utreds vårdnadsfrågorna, vilket 

leder till lagändringar med fokus på att stärka barnperspektivet och tydliggöra 

att en förälder som utövat våld inte borde tilldelas vårdnad om barnet.  

Det var i relation till dessa framväxande könsmaktsperspektiv och särskilt 

kopplat till en pågående samhällsdebatt om sexuellt våld som Margareta Win-

berg 1998 tillsatte projektet Män och jämställdhet. Som nämnts ovan proble-

matiserade projektet frågan om män och jämställdhet i linje med könsmakts- 

och genusperspektiv och fokuserade på frågan om att män hade makt och där-

för kunde motsätta sig ökad jämställdhet. Samtidigt hade rapporten från pro-

jektet upprepat många av de maskulinitetspolitiska åtgärder som tidigare ar-

betsgrupper hade sett behov av. I den jämställdhetspolitiska skrivelse som re-

geringen lämnade 2003 inskärptes maktperspektivet ytterligare. Män och jäm-

ställdhet nämndes alltjämt som ett prioriterat område, men inriktningen för 

policyområdet specificerades till att handla om att upplysa män om att de är 

en del av en förtryckande struktur. Få övriga insatser, eller insatsområden 

nämndes för den fortsatta maskulinitetspolitiken.  

Denna stegvisa utveckling, där maskulinitetspolitiken inriktas mot att 

handla om att uppmärksamma mäns makt och privilegier parallellt med att 

policyområdet minskar i synlighet fortsätter under den inledande hälften av 

00-talet. I den jämställdhetspolitiska proposition som Socialdemokraterna 

lämnar 2006 Makt att forma samhället och sitt eget liv, innan de förlorar valet 

samma år till den borgerliga alliansen, har inte längre området män och jäm-

ställdhet någon framträdande plats. Det framgår i propositionen att arbete med 

män och jämställdhet syftade till att uppmärksamma att män som grupp har 

ett ansvar att ändra samhällsstrukturer som skapade manlig överordning och 

kvinnlig underordning. Mer än så beskrevs dock inte området, men det signa-

lerades samtidigt planer på nya maskulinitetspolitiska projekt. En ny ”arbets-

grupp om mansrollen, män och jämställdhet” aviserades. Regeringsskiftet in-

nebar ånyo ett nytt möjligt formativt moment i politiken. Men som i fallet med 

den föregående borgerliga samlingsregeringen under det tidiga 1990-talet för-

ändrades inte jämställdhetspolitiken i grunden. Den utvecklades dock genom 

att mer resurser tillfördes. I stora delar upprätthölls en jämställdhetspolitisk 

kontinuitet. Som nämnts blev det den borgerliga alliansregeringen som 2012 

gick vidare med detta förslag och tillsatte Utredningen män och jämställdhet 

som lämnade sitt betänkande 2014. Samma år var det återigen regeringsskifte 
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och den nya samarbetsregeringen ledd av Socialdemokraten Stefan Löfven 

tillträdde och den nya regeringen förklarade sig vara feministisk. Regerings-

skiftet innebar fortsatt institutionell utveckling, inte minst genom en tredje 

kvoterad månad i föräldraförsäkringen som beslutades 2016 och inrättandet 

av en jämställdhetsmyndighet 2018. Avhandlingen visar att denna regering 

därtill följde upp den tidigare regeringens utredning om män och jämställdhet 

och återigen prioriterade området män och jämställdhet. I den jämställdhets-

politiska skrivelse som lämnades 2016 fastslogs att utgångspunkt för jäm-

ställdhetspolitiken var förståelsen av hur en genusordning generellt missgyn-

nade kvinnor, men där framgick även – i linje med utredningens analys – att 

könsnormer som begränsar kvinnors livschanser också kunde påverka mäns 

livschanser negativt. Exempelvis nämndes frågor om pojkar och utbildning, 

mäns föräldraskap, hälsa samt våld. Regeringen gick dessutom vidare och ge-

nomförde vad som beskrevs som en strategisk satsning på jämställdhetspoli-

tiska insatser med män och pojkar som målgrupp genom ett samarbete med 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, nuvarande SKR) under åren 2015–

2017. Arbetet skulle ta fasta på frågor om mäns och pojkars ansvar och per-

spektiv och leda till verksamhet som motverkade ”destruktiva” eller ”begrän-

sande” maskulinitetsnormer. 

Sammanfattningsvis visar avhandlingen hur en formell institutionalisering 

av området män och jämställdhet har ägt rum, och att maskulinitetspolitiken 

från en etableringsfas under 1980-talet nådde ett genomslag vid mitten av 

1990-talet och har därefter varierat i synlighet men fortsatt att underhållas och 

under 2010-talet återigen kommit att prioriteras inom jämställdhetspolitiken.  

Idébaserad stegvis institutionell förändring  

I linje med resultaten från tidigare feministisk diskursiv institutionsforskning 

pekar resultaten från min avhandling på att institutionell förändring sker steg-

vis. Den statliga maskulinitetspolitiken uppstår och utvecklas gradvis under 

den period jag har analyserat och dess problemrepresentationer förändras pa-

rallellt med den diskursiva utveckling som även sker inom den övergripande 

jämställdhetspolitiken. Dock visar avhandlingen att institutionaliseringen av 

maskulinitetspolitiken inte har handlat om en rak resa från innovation, genom-

slag och stabil etablering. Snarare har maskulinitetspolitikens plats inom jäm-

ställdhetspolitiken gått i vågor. Dess synlighet och inriktning har varierat. Ut-

ifrån de institutionsforskningsbegrepp jag har använt visar avhandlingen på 

hur själva inrättandet av den moderna jämställdhetspolitiken under 1970-talet 

har utgjort det formativa moment som skapade ett institutionellt rum för mas-

kulinitetspolitiken. Vidare visar avhandlingen att inrättandet av Arbetsgrup-

pen om mansrollen under 1980-talets inledning gav policyområdet om män 

och jämställdhet en specifik form som upprätthölls under hela den period jag 

har analyserat. Det går därmed att tala om att själva maskulinitetspolitiken 

präglats av en spårbundenhet. Utredningsgrupp har följt på utredningsgrupp 
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och maskulinitetspolitiken har i stort under perioden haft en likartad uppgift 

att ta fram och sprida kunskap om hur män kan engageras för jämställdhet och 

på vilka sätt jämställdhet påverkar mäns liv. Det har dock skett en tydlig idéba-

serad stegvis utveckling av maskulinitetspolitiken under perioden jag har ana-

lyserat. Denna utveckling sker på ett tydligt sätt i relation till den idéutveckl-

ing som ägt rum under perioden.  

Den spårbundna formen (återkommande utredningar eller arbetsgrupper) 

går att betrakta som både möjliggörande och begränsande. Traditionen av att 

tillsätta arbetsgrupper eller utredningsprojekt om män och jämställdhet har 

gett regeringar möjlighet att följa upp frågan om män och jämställdhet och 

hålla den på agendan. Det har på så sätt möjliggjort ett kontinuerligt kunskaps-

producerande där frågan om mäns roll i relation till jämställdhet har kunnat 

uttolkas och utvecklas i relation till nya idéer. Utredningarna har kunnat skapa 

en aktualitet och en möjlighet för regeringar att poängtera policyområdets be-

tydelse. Den spårbundna formen, det kontinuerliga tillsättandet av nya utred-

ningar och arbetsgrupper, kan samtidigt ha begränsat möjligheterna för fråge-

området att fullt ut integreras inom den övergripande jämställdhetspolitiken. 

Frågan hanteras i flera perioder som en form av projektarbete. Frågorna be-

traktas återkommande som nya, eller som underkommunicerade, vilket i sin 

tur motiverar en ny utredning. Det går att ifrågasätta om det återkommande 

behovet av ytterligare analys och kunskap, som har identifierats av alla de 

regeringar som har varit verksamma från 1980-talet fram till idag, verkligen 

är det som behövs för att nå målsättningar om att öka mäns delaktighet i jäm-

ställdhetsarbetet, eller för att åstadkomma en förändring av mäns praktiker. 

Det går utifrån detta resonemang att betrakta maskulinitetspolitiken i viss mån 

som en symbolpolitik.  

Samtidigt ska kanske inte behovet av kontinuerlig kunskapsutveckling un-

derskattas. Den här avhandlingen har visat hur maskulinitetspolitiken både har 

institutionaliserats och genomgått en utveckling från att i huvudsak politisera 

frågan om vad män själva tjänar på att omfamna jämställda ideal, via ett fokus 

på mäns ansvar och motstånd till att tydligt förena bägge dessa delar och därtill 

diskutera hur mansnormer, mäns villkor och jämställdhet relaterar till en rad 

övriga faktorer som klass, etnicitet, sexualitet med mera. Maskulinitetspoliti-

ken har på så vis lett till en utveckling av jämställdhetspolitiken och därtill 

erbjudit offentliga verksamheter och enskilda män möjligheter att uttolka, 

agera och understödja en samhällelig jämställdhetsutveckling. Maskulinitets-

politiken har därtill bidragit till att utveckla förståelsen för vad jämställdhet 

innebär och hur den kan realiseras.  
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Maskulinitetspolitikens betydelse och framtid 

Har maskulinitetspolitiken lyckats i meningen att främja framväxten av en ny 

jämställd man? Vad har blivit effekten av alla dessa utredningar och projekt 

som har syftat till att öka mäns engagemang för jämställdhet? Som i många 

avhandlingsprojekt leder resultaten från studien vidare till nya frågor. Och 

som i många forskningsstudier innehåller denna avhandling långt ifrån alla 

svar. Men som slutord vill jag ändå ge utrymme för några spekulationer och 

tankar om maskulinitetspolitikens betydelse och framtid. 

Idén om den nye mannen kan beskrivas som både en formell och en infor-

mell institution i Sverige. I den här avhandlingen har fokus legat på den for-

mella institutionaliseringen av maskulinitetspolitiken. Men nyinstitutionell 

forskning, som jag har hämtat teoretiska verktyg från, analyserar inte enbart 

utvecklingen av formella institutioner utan även informella institutioner. Ex-

empel på informella institutioner är just normer, oskrivna regler och förhåll-

ningssätt. Betydelsen av maskulinitetspolitiken är därför intressant att reso-

nera om i relation till dessa informella institutioner. Kort sagt hur politiken har 

kunnat påverka attityder, praktiker och värderingar. Med grunden i en rad for-

mella institutioner, som jämställdhetspolitiken och lagstiftning mot diskrimi-

nering och för ett aktivt jämställdhetsarbete inom offentliga verksamheter, ar-

bets- och samhällsliv backas informella normer om jämställdhet upp. Männi-

skor i samhället antas vara positiva till jämställdhet i en rad olika samman-

hang. Detsamma gäller olika uttryck för jämställda män. Även utan någon 

tydlig reglering eller policy förväntas män i Sverige i många sammanhang att 

omfamna en identitet i linje med jämställda ideal. Den här avhandlingen har 

inte undersökt kopplingen mellan policyproduktion och attityder i samhället. 

Den ger dock underlag för antaganden. Det är möjligt att anta att den långa 

traditionen av statlig maskulinitetspolitik har kunnat bidra till uppslutningen 

runt en norm, en informell institution, om att män bör vara jämställda och på 

olika sätt ta avstånd från det som betraktas som patriarkala eller sexistiska 

uttryck för maskulinitet. Samtidigt kvarstår frågan om hur stark denna institu-

tion är – i vilken utsträckning en sådan informell norm påverkar mäns hand-

lande och vilka sanktioner som drabbar de som bryter mot den.  

Tidigare forskning har lyft fram hur det går att tala om en ”jämställdhets-

kultur” i Sverige där normer om jämställda män är framträdande samtidigt 

som jämställdhetsbrister kvarstår och att män trots denna norm inte är tving-

ade att leva upp till den i realiteten. 837 Det har därtill lyfts fram hur föreställ-

ningen om en svensk jämställd man kan ha som effekt att underliggande jäm-

ställdhetsbrister skyls över och att jämställdhetsutmaningar projiceras på un-

derordnade eller marginaliserade grupper av män. Idén om den nye mannen 

kan leda till ett narrativ om svensk exceptionalism och bidra som byggstenar 

i en självförhärligande bild av ett progressivt Sverige. I en sådan bild tonas de 

 
837 Klinth & Johansson (2010) s. 164.  
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sega strukturerna ned vad gäller könsuppdelningen i arbetslivet, de envisa 

skillnaderna i mäns och kvinnors inkomst, skillnaderna vad gäller obetalt om-

sorgsarbete, mäns våldsutövande.838 Det går som avhandlingen visar att finna 

exempel på sådan retorik inom maskulinitetspolitiken. Men huvudsakligen har 

den statliga maskulinitetspolitiken fokuserat på utmaningarna och behovet av 

förändring. Redan från starten av det maskulinitetspolitiska projektet identifi-

erades att män gärna uttalade sig positivt om jämställdhet. Svenska män var 

positiva till jämställdhet ”i-princip” som saken framställdes i rapport Om 

svenska män från 1983. Att enbart försöka påverka attityder, vilket varit det 

huvudsakliga inslaget i den statliga maskulinitetspolitiken, kan därför ses som 

ett otillräckligt politiskt tillvägagångssätt för att nå en jämställd praktik. Detta 

var också något som de många maskulinitetspolitiska utredningarna och pro-

jekten framhållit. Återkommande lämnades förslag på strukturella reformer, 

exempelvis kvotering av föräldraledigheten eller insatser för att bryta köns-

normer inom utbildning och arbetsliv. Här har de politiska svaren på utred-

ningarna varit försiktiga, även om det har skett en utveckling. Föräldraledig-

hetsreformen, det tydligaste av de politiska styrmedlen på området har kvote-

rats en månad ungefär vart tionde år sedan mitten på 1990-talet. Den politiska 

viljan att tala om män och jämställdhet har varit lättare att genomdriva än mer 

konkreta politiska reformer.  

Tidigare forskning pekar samtidigt på att förändring har ägt rum och att 

jämställdhetspolitiken har haft effekt. De visionära utfästelserna från 1960- 

och 1970-talet om jämställda nya roller för kvinnor och män har i flera avse-

enden trots allt varit framgångsrika, något som pekar på att politisk förändring 

av genusnormer och praktiker är möjlig.839 I den senaste av de maskulinitets-

politiska utredningarna, som redovisades 2014, framhölls med hänvisning till 

statistik att en utveckling äger rum. Alltfler män har gått från att vara för jäm-

ställdhet ”i princip” till att bidra till jämställdhet i praktiken, något utredningen 

menar är värt att uppmärksamma. Men slutsatsen i utredningen är tydlig. Jäm-

ställdhetsutvecklingen går för långsamt och män behöver engagera sig star-

kare för jämställdhet. Som nämnts pekade utredningen även på riskerna med 

en växande jämställdhetsklyfta och hur möjligheterna till jämställda liv fram-

för allt har tillgodosetts för en mestadels vit, urban medelklass. Utredningen 

poängterade därtill att attityderna till feminism, genusfrågor och jämställdhet 

var polariserade och att det fanns ett påtagligt motstånd mot jämställdhetspo-

litiken hos många män som kom till uttryck inte minst i digitala medier. Denna 

polarisering kan sägas ha ökat på senare tid. Som beskrevs i introduktionen 

till avhandlingen går det idag att hitta en uppbackning för feministiska idéer 

och analyser, för jämställdhet och för en icke-patriarkal maskulinitet. Samti-

digt präglas debatten om jämställdhet under det inledande 2020-talet också av 

starka konservativa och antifeministiska tongångar.  

 
838 Gottzén & Jonsson (2012).  
839 Klinth & Johansson (2010). 
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För att återknyta till de olika teoretiska ingångar inom maskulinitetsforsk-

ning som presenterades inledningsvis i avhandlingen går det att betrakta poli-

cyområdet män och jämställdhet som en statlig motsvarighet till, eller upp-

följning av, det engagemang och den kunskapsproduktion som utvecklats 

inom olika former av mansrörelser. Begreppet maskulinitetspolitik har an-

vänts av internationella forskare som Connell, Messner och Ashe för att ana-

lysera politiska rörelser som har fokuserat på mäns förändrade position i köns-

relationer och som har utformat idéer om vad det innebär att vara man i ett 

senmodernt samhälle. Maskulinitetspolitik har inom denna forskning analyse-

rats som en slags identitetspolitisk reaktion på kvinnofrigörelse, feminism och 

de förändrade strukturer för könsrelationer som präglar det senmoderna sam-

hället, en reaktion som både kan alliera sig med och utvecklas i opposition till 

feministiska rörelser. Som avhandlingen har visat har den statliga maskulini-

tetspolitiken syftat till att öka mäns engagemang för jämställdhet och i huvud-

sak varit profeministisk, men det har även funnits tydliga exempel där mas-

kulinitetspolitiska idéer har hamnat i konflikt med feministiska perspektiv.  

I den senaste statliga utredningen om män och jämställdhet motiverades 

frågorna i relation till åsikten att män behövde engagera sig mer för jämställd-

het och öka sina kunskaper om jämställdhetsbristerna i samhället, men även i 

relation till uppfattningen att mäns villkor på olika sätt inte hade belysts till-

räckligt inom den allmänna jämställdhetsdebatten. Kunskap om hur maskuli-

nitetsnormer påverkade både enskilda kvinnor och män och samhället i stort 

framhölls som betydelsefullt.  

Hur ser då framtiden ut för den statliga maskulinitetspolitiken? Här ger av-

handlingen inga svar, men däremot underlag för diskussion. Utifrån tanken 

om institutionell spårbundenhet finns skäl att tro att policyområdet kommer 

kunna fortsätta att vara en del av jämställdhetspolitiken, men samtidigt har 

avhandlingen visat på att synligheten och prioriteringen av området har vari-

erat. Efter regeringens senaste strategiska satsning på området som avslutades 

2017 har policyområdet delvis fått minskat synlighet hos regeringen, samti-

digt finns exempel på hur frågorna lyfts hos exempelvis Jämställdhetsmyn-

digheten.  

En relevant fråga är om maskulinitetspolitik bör utgöra ett särskilt policy-

område? Jämställdhet handlar per definition om kvinnor och män. Att tala om 

”män och jämställdhet” är på sätt och vis att bekräfta eller reproducera en 

uppfattning att jämställdhet inte redan inkluderar frågor om män eller mas-

kulinitet. Frågor om män är också redan integrerade i den generella jämställd-

hetspoltiken och olika insatser genomför – exempelvis vad gäller våldsföre-

byggande arbete med fokus på maskulinitetsnormer. Utan ett specifikt policy-

område finns samtidigt risk för minskad synlighet i frågan. Det väcks åter-

kommande tankar om att män inte inkluderas tillräckligt i jämställdhets-

debatten och att män behöver engageras för att förändra patriarkala strukturer 

och normer. Hur denna utmaning bäst hanteras är något som kan behöva dis-

kuteras inom den framtida jämställdhetspolitiken. Som avhandlingen visar har 
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frågan om män och jämställdhet, som en specifik fråga, tenderat att regelbun-

det komma tillbaka i den politiska diskursen. 

Frågor om män och jämställdhet, genus och feminism engagerar. De sen-

aste decennierna har området återkommande lyfts i debatt, forskning och po-

litik. Som avhandlingen anförde i introduktionen är det frågor som är laddade 

– det finns polariserade positioner – de är därmed angelägna både att reflektera 

kring och agera i. Som tidigare forskning påpekat är det relevant att fråga sig 

hur talet om nya män kan styra tanken, ge sken av en pågående positiv ut-

veckling och dölja hur maktstrukturer och normer reproduceras. Idén om den 

nye mannen går även att koppla till en uppmaning till politisk handling – vilket 

varit ett syfte med den statliga maskulinitetspolitiken – att bryta patriarkala 

normer och nå målet om ett jämställt samhälle. Går vi tillbaka till 1960- och 

70-talets optimistiska tongångar och de politiska förhoppningarna om de be-

friade kvinno- och mansrollerna, och sedan följer diskussionen om män och 

jämställdhet över decennierna fram till idag, som den här avhandlingen har 

gjort, väcks förhoppningsvis funderingar hos läsaren. Hur ska vi förstå frågan 

om män och jämställdhet idag? Vilka är konfliktlinjerna och utmaningarna? 

Vad är behoven och hur ska problemet formuleras?  

År 2022 är det återigen val i Sverige, vi står inför ett möjligt nytt politiskt 

formativt moment då jämställdhetspolitiken kan komma att påverkas och ut-

tolkas i nya riktningar. Problemformuleringar inom jämställdhetspolitiken och 

om mäns roll i samhället kan förändras. Det finns i samtiden radikalt olika 

idéer om mäns roll i relation till feministiska perspektiv och i relation till jäm-

ställdhetsfrågor. Vilka idéer som kommer påverka maskulinitetspolitiken och 

hur frågorna om män och jämställdhet kommer att hanteras framöver återstår 

att se.  
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Summary 

Men and gender equality is an issue in today’s public debate both internation-

ally and in Sweden. The debate revolves around issues such as the role that 

men can play in supporting the advancement of women and ending gender-

based violence, especially in the wake of MeToo, and the question of how 

changes in society affect men. The ambition to engage men in gender equality, 

overcome the obstacles, and address issues concerning men linked to gender 

equality has a long history in Swedish politics. 

The dissertation shows that one can speak of a national masculinity policy 

in Sweden, similar in ambition to that of pro-feminist men’s groups but carried 

out by the state on a national level. This national masculinity policy can be 

characterized as a delimitable policy area within gender equality policy that 

specifically focuses on promoting the development of gender equal men by 

increasing knowledge of how gender equality relates to men’s lives, identify-

ing gender equality policy initiatives that focus on men, and strengthening 

men’s participation in gender issues. Over the years, this policy area in Swe-

den has focused on the need to, simply put, promote a new man. 

My purpose has been to analyze the institutionalization of national mascu-

linity policy in Sweden with a focus on idea and policy development regarding 

the issue of men and gender equality from the 1980s until the 2020s. The main 

material consists of reports from Swedish state Working Groups and public 

investigations on men and gender equality issues during the period 1980–

2014, as well as the gender equality policy bills and written communications 

submitted by the government to the parliament during this period until 2016. 

In addition, there are different types of material – research literature, reports, 

books, and various materials from mass media – that make it possible to ana-

lyze the ideational context of men’s issues, and thus the topic’s discursive 

framework and how it developed over time.  

To analyze the material, I have outlined a methodological approach for an 

ideational policy analysis in historical perspective. This approach is based on 

four research questions, which correspond to the four steps described here. 

First, I analyze the discursive framework that the issue of men and gender 

equality has been embedded in, that is, the scientific and socio-political con-

text of ideas that has shaped political initiatives in the area. Then I analyze 

how the issue of men and gender equality has been politicized, in the sense of 

how it has been identified as an urgent problem (to find a solution to) and 
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addressed at the political level. Here I focus on the appointment of the various 

national inquiries on men’s issues and the assignments they have been given. 

After that, I analyze how the issue has been problematized in the investiga-

tions, what the problem has been considered to be, why it is considered to be 

a problem, and what efforts are needed to solve the problem and bring about 

a change. Finally, I analyze how the issue has been institutionalized in terms 

of how it has gained a foothold and been established as a policy area in Swe-

dish politics. This is done through a study of gender equality policy bills and 

written communications to parliament (Riksdagen). Thus, I want to show how 

the institutionalization of policy on men and gender came about and developed 

over the period. 

Through these four stages, I have analyzed how the issue of men and gender 

equality has been constructed as a political issue. Using research methods 

from the field of history of ideas, focusing of ideational analysis and contex-

tualization, together with an adaptation of Carol Bacchi’s method for policy 

analysis, I have analyzed how the problem has been represented in different 

ways over time, and during the course of the institutionalization process. The 

focus has been on how the issue of men and gender equality has been identified 

in public debate, research, and politics as an issue that the government needs 

to address, and what direction the representation of the problem has taken 

thereafter. Furthermore, I have analyzed how the national inquiries into the 

issue have diagnosed the problem – what has been described as causing the 

problems identified as linked to men’s issues – and how they formulated their 

overall perspective on men and gender equality. I have then related the na-

tional inquiries’ perspectives and problem descriptions to how they have prog-

nosticated (or forecasted) the issue, i.e., what they have regarded as suitable 

ways forward to reach solutions to the problems. In line with Bacchi, I have 

also analyzed the discursive effects of the different ways of representing the 

problem of men and gender equality. This has been a matter of discussing 

which gender equality policy aspects are included or excluded, what is accen-

tuated and what falls out of focus, and how it affects the representation of the 

problem. In this analysis, I have used theoretical concepts from previous re-

search in the field of masculinity studies focusing on masculinity policy in 

social movements (concerning pro-feminist and non-feminist men’s move-

ments) and focused on how the problem representations relate to questions 

about men’s institutional gender privileges and the costs of masculinity for 

men, and to questions about power relations and differences between groups 

of men. 

By using an approach that combines history of ideas and political science, 

I have been able to investigate how the development of national masculinity 

policy can be understood in relation to issues of institutional change. I have 

used the concepts of critical juncture, path dependency, and incremental 

change. These concepts have been developed within the field of New Institu-
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tionalism in political science. In this field of research, there are two main ex-

planatory models for institutional change. The first, the punctuated equilib-

rium model, assumes that institutional change rarely takes place, other than at 

specific critical junctures where the game plan for politics and ingrained pat-

terns in society are challenged. The model is based on the idea that rapid in-

stitutional change is followed by a longer period of stability, and that institu-

tions (i.e., rules, laws, or policies) then roll on in established tracks, i.e., they 

become path dependent. The second main explanatory model, the bounded 

innovation model, holds that institutional change nevertheless is possible 

alongside specific critical junctures. According to this model, institutional de-

velopment takes place incrementally, step by step. 

In the dissertation, I argue that the development of gender equality policy 

during the 1970s can be analyzed in regard to the concept of critical juncture. 

Fundamental institutional change was made possible by several interacting 

factors where the impact of emancipatory sex role research and debate and 

women’s demands for liberation coincided with a shortage of labor and the 

need for female workers. As earlier research has shown, these factors shook 

up basic assumptions in politics and society and opened a window of oppor-

tunity, which in turn enabled radical institutional change to make equal con-

ditions for women and men possible in work and public life. This included, 

among other things, a new family policy with a gender-neutral parental leave 

reform and expanded public childcare. In addition, the concept of gender 

equality was formalized and institutionalized as a specific policy area. During 

the period I analyzed – from the 1980s up to and including the 2010s – with a 

focus on the national masculinity policy, I have been able to follow how the 

overall gender equality policy has developed. My analysis shows a gradual 

institutional change, a clear discursive development over time, which entails 

a significant development of the problem representations in gender equality 

policy and also a regulatory development in terms of change in legislation and 

policy. 

The introductory chapter presents earlier research, theory, and choice of 

method as presented above, and is followed by five empirical chapters pre-

senting the results of the analysis. The final chapter consist of a concluding 

discussion and a conclusion. 

Chapter 1, The issue of the male role during the 1960s and 1970s, is 

based on previous research and outlines how the political understanding of 

issues of men and fatherhood was founded in connection with the sex role 

debate in the 1960s and the emergence of gender equality policy in the 1970s. 

Fatherhood was presented both as the central problem – the absent father’s 

effect on the children’s socialization – and as a potential solution – the vision 

of the present new father. The problem representation in gender equality pol-

icy, as previous research has pointed out, consisted of the idea of double eman-

cipation. Both women and men would be supported in finding new equal sex 

roles. An additional theme that is addressed concerns male liberation debated 
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in the media and social movements during the 1970s, which developed in re-

lation to the feminist women’s movement of the time. Here, ideas were devel-

oped that men’s awareness needed to be raised in the same way as women’s 

through the women’s movement, and that men, both in solidarity with women 

and for their own sake, needed to reject the demands and limitations of patri-

archy. The chapter shows how it during the late 1970s became clear that the 

political goals of a new male role had not been achieved. The notable gender-

neutral parental leave reform of the time was not used by men to any notable 

extent and, therefore, further measures would be needed to increase men’s 

participation in gender equality work. The dissertation points out that the gen-

der equality policy’s idea of double emancipation, the issue of men’s lack of 

participation in parental leave, and the idea in the debate on men’s liberation 

that men’s consciousness needed to be raised constituted interconnected fac-

tors that motivated further political initiatives. 

Chapter 2, The male role under investigation, introduces one of the cen-

tral actors in Swedish national masculinity policy, Lars Jalmert, a pioneer in 

research on men’s studies who in 1983 published a report entitled Om svenska 

män (On Swedish men). The dissertation argues that this report, commis-

sioned by the government, forms the starting point for a specific national mas-

culinity policy in Sweden. The report presented a comprehensive survey of 

Swedish men’s attitudes to gender equality as well as an overview of available 

research on men and sex roles. Here, the issue of men and gender equality was 

diagnosed in line with not only sex role theory’s focus on a destructive tradi-

tional male role, but also perspectives from new feminist research and anal-

yses of patriarchal power. The report pointed to Swedish men’s “in-principle” 

attitude and offered strong arguments for political efforts, aimed not only at 

present fatherhood but also at men’s lack of sociality and the consequences of 

the male role’s connection to abuse and violence. The Social Democrat Min-

ister for Gender Equality, Anita Gradin, used the report as a starting point to 

set up The Working Group on the Male Role in 1983. This governmental 

men’s group brought together different members from civil society, academia, 

and the labor market (both men and women), and Jalmert was included as a 

scientific expert. The task of the group was to “prepare concrete proposals for 

measures that accelerate the development towards equal relationships between 

women and men, through a new male role.” 

The issue of men and gender equality was thus identified on the basis of a 

feminist sex role analysis, and also with an emphasis on identifying what men 

themselves gained from adopting a new male role. The working group diag-

nosed the issue based on the perspectives given in the report Om Svenska män, 

which had focused on the problem of the male role as a question of a social 

and psychological socialization into a traditional sex role, which admittedly 

maintained a superior male social position but also involved a number of neg-

ative elements or risk areas for men themselves. This applied to boys’ upbring-

ing with demands for toughness and emotional control. It was about a short-
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sighted and performance-oriented male culture that was maintained through a 

gender-segregated working life. It was about men’s lack of sociality, men’s 

ways of dealing with relationships, and directly destructive aspects of the male 

role such as objectified sexuality, aggression, violence, and ill health.  

The group prognosticated different action proposals in relation to all these 

problem areas. These consisted mainly of information work and opinion-

forming initiatives, but also of changes to the parental leave reform that aimed 

to increase men’s share of paternity leave. A discursive effect of the group’s 

way of formulating its problem representation of the destructive male role 

was that men’s possible interest in preserving societal gender roles was over-

looked. Although the working group spoke about men as both perpetrators and 

victims and referred to the feminist perspectives presented in the report Om 

svenska män and to other sources, descriptions of men’s superiority escaped 

the analysis in various ways. The question of men’s power became abstract. 

Despite some attempts to problematize the male role and consider the im-

portance of other factors for men’s lives, such as class or educational back-

ground and immigrant men’s male role challenges, it became difficult to deal 

with questions of possible power relations or differences between different 

groups of men. Even though the focus was on the situation of men, the work-

ing group addressed basic structural power relations between women and men. 

The proposals focused on breaking gender segregation in working life, achiev-

ing shared parental responsibility, preventing violence in close relationships, 

and counteracting prostitution and the sexual exploitation of women. Finally, 

the chapter shows how the issue of men and gender equality was institution-

alized as a specific policy area, but despite extensive activities within the 

Working Group on the Male Role, this policy field had little visibility or im-

pact on the overall gender equality policy at the time. However, this would 

change during the 1990s. 

Chapter 3, Male gender essentialism and fathers’ rights, begins with an 

analysis of the ideas of gender essentialism and the need to accept and promote 

differences between women and men in gender equality work. This discussion 

had a major impact on public debate during the first half of the 1990s and 

provided a new discursive framework for the issue of men and gender equal-

ity. The focus lies, among other things, on the Swedish reception of Robert 

Bly’s book Iron John (1991). Then the second national inquiry on men and 

gender equality is analyzed, which was appointed by the center-right govern-

ment that won the election in 1991. This inquiry came to replace the previous 

working group on the male role. This new working group was given a task 

similar to that of the previous working group; its assignment was to investigate 

what prevented men from taking parental leave, and to submit proposals on 

how men could be involved in gender equality issues. The Working Group on 

Fathers, Children and Working Life, also called the government’s “Daddy 

Group”, was active from 1992 to 1995. 
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The new working group’s analysis was characterized by a gender essential-

ism discourse. From the Daddy Group’s perspective, gender equality was no 

longer identified as bridging differences between men and women and dis-

mantling gender roles, but rather as preserving the differences between the 

male and the female. The group diagnosed the problem of men’s lack of equal-

ity departing from a Jungian-colored “father absence” among children and in 

society in general, rather than from notions of a destructive gender role. De-

spite the essentialism discourse that characterized the group, the issue of men 

and gender equality was prognosticated in line with the previous masculinity 

policy. The working group advocated gender equality in general and proposed 

a quota of paternity leave with three months reserved for fathers. The group’s 

masculinity policy was though more than before focused on men drawing the 

short straw in matters of family and parenthood. Here, men were diagnosed as 

being “discriminated against” specifically with regard to custody issues. This 

was not an entirely new issue in state masculinity politics. The Working Group 

on the Male Role had also proclaimed the need to “strengthen fatherhood” and 

arranged seminars on men and custody cases. For the Daddy Group, however 

this resulted in a stronger stance and a proposal that the possibility for sole 

custody be completely abolished (this was not followed up by the government, 

but legal changes were later made to further strengthen shared custody as norm 

in custody cases). The Daddy Group thus clearly expressed a type of discourse 

that in research on men’s movements usually is described as “men’s rights”, 

but not in a conservative or clearly anti-feminist way. The group emphasized 

that men needed to share unpaid domestic work and that more female manag-

ers were needed in working life, and advocated a general re-prioritization in 

working life that would make it easier for parents to combine work and family. 

In combination with the proposals for quotas in parental leave, the Daddy 

Group supported general demands for increased gender equality and chal-

lenged the freedom of choice that previously characterized policies concern-

ing men’s use of parental leave.  

A discursive effect of this problem representation of boys needs for a clear 

male role model and discrimination of fathers, similar to that of the Working 

Group on the Male Role, was that men’s possible interest in maintaining pa-

triarchal structures was not politicized. Men were instead described as wanting 

but not really daring when it came to gender equality. The gaze directed at 

men was benevolent and supportive, never questioning. In the Daddy Group, 

questions about differences and power relations between different groups of 

men were dealt with to a small extent, and the group’s reports were clearly 

heteronormative. This can be seen as a discursive effect of the perspectives on 

which the group based its analysis, which emphasized gender-essential per-

ceptions of the interaction between male and female. But this did not mean 

that the position was fixed. One of the group’s members, the Center Party’s 

Andreas Carlgren, publicly came out as homosexual in connection with the 

group’s activities, which created a great deal of media attention. As a result, 
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the Daddy Group came to address the issue of gay men’s parenting and chal-

lenges in society in a new way. The chapter concludes with an analysis of how 

the government reacted to the Daddy Group’s analysis and shows that the cen-

ter-right government, contrary to the Daddy Group’s focus, clarified a femi-

nist and gender theoretical base for gender equality policy. From this gender 

theoretical perspective, the parental leave insurance was altered so that one 

month was reserved for fathers, aiming to further stress men’s obligation to 

share the responsibility for nursing small children with women.  

Chapter 4, Gender power, men, and violence, first focuses on the estab-

lishment of the political problem representations around power, men’s vio-

lence against women, and gender systems that became dominant in gender 

equality policy in the 1990s and constituted a main discursive framework for 

issues of men and gender equality during the second half of the decade. In 

relation to this gender equality policy discourse, new movements were estab-

lished for men involved in gender equality issues – above all the organization 

“Male Network”. In addition, the chapter presents how issues of men and gen-

der equality were raised by the Nordic Council, which initiated Nordic co-

operation on issues concerning the establishment of the “new man”. 

In the mid-1990s, when a new Social Democratic government took office, 

state masculinity policy got an institutional breakthrough. The issue of men 

and gender equality was given a prominent place in the government’s gender 

equality policy. The policy area was now presented with a focus that the pre-

vious Working Group on the Male Role had developed, having a pro-feminist 

approach and furthermore stressed a gender theoretical framework.  

The chapter then focuses on the project Men and Gender Equality, which 

was initiated in 1998 by the Social Democratic government and ended in 2002 

– the third inquiry on men mandated since the early 1980s. In this inquiry 

project, a gender power analysis formed the basis for how men and gender 

equality were identified, and the issue of men’s violence against women was 

a clear starting point. Similar to previous inquiries on men and gender equal-

ity, the task of the inquiry was to examine the obstacles to men’s equality, but 

now these obstacles also began to be presented in terms of a power conflict 

where men’s resistance to gender equality was put in the forefront. 

In the project Men and Gender Equality, the oppression of women was seen 

as the fundamental problem that masculinity policy needed to counteract, and 

the issue of men’s resistance to change became focused in a new way. The 

project focused on increasing men’s commitment to breaking a gender order 

that disadvantaged women, but this was not a complete change in relation to 

previous masculinity policy. The problem representation of gender systems 

and male resistance was diagnosed on the basis of theories about male gender 

power order and an adoption of masculinity researcher R. W. Connell’s con-

cept of “hegemonic masculinity”. However, the project also added other the-

oretical perspectives, such as that of a female power model that could discrim-

inate against men who applied for female jobs or who wanted to take greater 
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responsibility in the home. These latter perspectives were mainly taken from 

Norwegian masculinity research developed by Öystein Gullvåg Holter and 

Helene Aarseth and a parallel Nordic research project on men and gender 

equality. Theories of gender power were, thus, presented alongside theories 

suggesting that patriarchal structures were changing into a more gender equal 

society. This gave rise to an overall discussion in which questions about both 

how men’s power was reproduced and how it could be changed were included. 

Perspectives were offered on how masculinity gave power and how men faced 

changing challenges in society. These perspectives were not merged into any 

clear synthesis but were put into dialogue with each other in the report. Based 

on this overall causal explanation, several areas for action were prognosti-

cated. The project proposed action to reduce gender segregation in the labor 

market, increase men’s use of paternity leave, and end men’s violence against 

women. In addition, the need for gender pedagogy in childcare and teaching 

was emphasized, as was men’s need to share the responsibility for domestic 

work. At the same time, the discursive shift that took place compared with 

previous masculinity policy investigations resulted in a changed view of the 

purpose of men’s parental leave. Increasing paternity leave was still seen as a 

key to gender equality, but more for the purpose of freeing women from dou-

ble work rather than to emancipate men or enhance the development of chil-

dren, as stressed in earlier sex role theory. More emphasis was placed on the 

children encountering gender pedagogy in childcare. In a similar way, the idea 

of what men themselves gained from gender equality became vague. The pro-

ject Men and Gender Equality talked about increased quality of life for men, 

but it did not give as many examples of male vulnerability as previous working 

groups did. A further effect of the problem representation that developed 

within the project was expressed in the willingness to distance oneself from 

the idea that masculinity policy would be organized in the form of a united 

men’s movement. Despite the fact that the project manager Tomas Wetterberg 

himself was a member of the organization “Male Network” (Manliga nätver-

ket), the idea of a unified men’s movement was questioned.  

With reference to Connell’s theories of hegemonic masculinity and con-

structivist understandings of gender, questions were raised about how homo-

sexual and feminine men had been subordinated in relation to dominant norms 

for masculinity and it was argued that this also limited men in general. It was 

mentioned that “the white heterosexual man from the upper middle class” had 

a leading position in the culture and that issues of men and gender equality 

needed to include aspects concerning age, class affiliation, geography, and 

ethnic background. At the same time, not many such analyses were performed. 

The main interpretation of Connell’s concept was based on other theoretical 

conceptions about a gender system, focusing on asymmetric relations of 

power between women and men, and the questions of power relations within 

the group of men were not focused. On the other hand, honor-related violence 

was addressed as an important aspect to raise in connection with the discussion 
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about men’s violence against women. This was an issue that received a great 

deal of attention during the early 2000s and that the national masculinity pol-

icy highlighted. All in all, it is possible to see how the project had difficulties 

in trying to merge theoretical assumptions from a gender power perspective, 

different strands of masculinity research, and the new question of honor-re-

lated violence. Rather, the project shed light on different opportunities to raise 

questions about men and gender equality in relation to these partly overlap-

ping, partly different starting points. 

The chapter finally shows how the formal institutionalization of state mas-

culinity policy changed as an effect of the gender power discourse. The policy 

area became less prioritized and limited to focusing on men’s attention to the 

fact that society maintains a gender power order in which women are subor-

dinated to men. 

Chapter 5, Masculinity policy in the 2010s, follows the development of 

national masculinity policy after the first decade of the new millennium and 

the state public inquiry into men and gender equality appointed by the center-

right government in 2012. The chapter shows how masculinity policy, through 

this governmental inquiry, got new attention on the political agenda and de-

veloped further. In 2014, the inquiry presented a comprehensive analysis in 

which men and gender equality was handled from the perspective of gender 

power, men’s possible vulnerability, and socio-economic and other differ-

ences in conditions among men. From a problem representation of how mas-

culinity was linked to power and socioeconomic variations, state masculinity 

policy was identified in a way that emphasized both men’s responsibility to 

contribute to women’s improved conditions and society’s responsibility to ad-

dress men’s specific challenges, taking into account that different groups of 

men were affected to varying degrees. The inquiry diagnosed the problem 

concerning men and gender equality, pointing out that men were generally not 

engaged in gender equality issues and that men needed to become active ad-

vocates for change. This commitment should not be based on the question of 

what men themselves could gain from gender equality, but on the understand-

ing that gender equality was a fundamental issue of human rights. It was there-

fore important that men recognized the power structure that existed in society 

and the advantages it offered men. However, and this was fundamental in the 

argument, gender equality work needed to simultaneously address the various 

difficulties and problems that afflicted men as a result of society’s gender 

norms and link them to other aspects such as issues of class, age, geography, 

segregation, migration experience, and sexual identity. The inquiry prognos-

ticated solutions to the problem in ways similar to earlier masculinity policy 

working groups, listing possible initiatives in several areas, including that the 

existing parental insurance should be equally shared between parents without 

the possibility to transfer days of leave between the parents. The question of 

child custody was, however, approached from another perspective than in the 
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earlier Daddy Group, stressing both women’s and men’s experiences of prob-

lems in custody processes. The need for preventive health information for men 

was addressed, as were improved opportunities to access advice on sexual 

health. A stronger focus was placed on preventing men’s violence towards 

women and on how men fell victim to violence from other men. Efforts against 

honor killings were also requested. The Swedish law prohibiting the purchase 

of sexual services was highlighted as important, and it was emphasized that 

attention needed to be drawn to the fact that men not only purchased sexual 

services, but that there also were many men among those who sold sex. In the 

field of education, stronger work against anti-school attitudes that could be 

linked to masculinity norms that had a negative effect on boy’s performance 

and led to disruptive elements for girls in school, was advocated. In general, 

there was a call for efforts to increase knowledge about how masculinity 

norms affected gender equality for both women and men. The analysis also 

pointed to the need to link gender equality policy problems to general societal 

challenges where a stronger welfare, reduced segregation, and improved 

equality in the education system were highlighted. 

In summary, it is possible to see how the inquiry into men and gender equal-

ity entailed a continued development of the ways in which the issue of men 

and gender equality had been problematized in previous decades. The inquiry 

into men and gender equality carried out during the 2010s established a prob-

lem representation that made it possible to address questions about men’s 

power, the difficulties men could face as a result of inequality, and questions 

about differences and power relations between groups of men. 

Chapter 6, Concluding discussion, summarizes and discusses the disser-

tation’s results in relation to theoretical assumptions from institutionalist re-

search. It is emphasized that the results of the first research question – on the 

discursive framework of masculinity policy – showed a discursive develop-

ment over the period, but that the results of the second question – on politici-

zation – show a discursive continuity or repetition. It is possible to distinguish 

a path dependency in how different governments after the 1980s have ad-

dressed the issue of men and gender equality. During the period covered by 

the dissertation, all governments have initiated masculinity policy projects 

with the aim of developing knowledge about men and gender equality in order 

to promote gender-equal practices and men’s participation in gender equality 

work. The concept of path dependency allows us to understand the continuity 

that can be found in how the issue has been addressed and identified in poli-

tics. With the Working Group on the Male Role, an institutional form – or a 

path – was created for the policy subject of men and gender equality. This 

form of institutional recycling has been described in institutionalist research 

in terms of “forgetting the new, remembering the old”. The dissertation shows 

how new governments have wanted to move forward with new initiatives, but 

the result has in many cases been a repetition of previous approaches. 
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However, the fact that the issue of men and gender equality has been iden-

tified in politics in a similar way over the period I have analyzed does not 

mean that it has been stagnant. The result of the third research question – on 

how the question has been problematized in the investigations – shows a clear 

discursive development. Based on their respective contexts of ideas, the in-

vestigative projects have constructed different problem representations with 

different discursive effects. The dissertation’s findings allow us to summarize 

the differences between the investigation projects’ problem representations 

and distinguish them from one another. The problem representations have 

been formulated from a sex role perspective, a gender essentialist perspective, 

and then a gender theoretical perspective. They have gone from emphasizing 

the cost that men themselves pay to live in accordance with male norms, via 

an idea of discrimination against men, to a problem representation that em-

phasized men’s general power position and resistance to change. By following 

the developments over the 2010s, it is possible to see how the gender perspec-

tive develops further in relation to perspectives from masculinity research and 

intersectional approaches. 

At the same time, the dissertation has shown an underlying continuity when 

it comes to the sub-areas that have been discussed, as well as how the issue 

has been prognosticated – what measures have been proposed for increased 

gender equality. Here, there has been a relatively straight line with proposals 

for additional quotas of parental leave for both parents, various suggestions 

on measures to promote men in female occupations to break gender segrega-

tion in working life, and efforts to prevent men’s violence.  

As to the results from the fourth research question – on how the issue has 

been institutionalized and has gained a foothold in policy – the dissertation 

shows how a formal institutionalization of the area of men and gender equality 

has come about. After an establishment phase in the 1980s, the masculinity 

policy reached a distinct impact in the mid-1990s and then varied in visibility 

but continued to be maintained, and in 2010 once again became prioritized in 

gender equality policy. In line with the results from previous feminist institu-

tionalist research, the results from my dissertation indicate that institutional 

change takes place gradually. National masculinity policy arose and devel-

oped gradually during the period I have analyzed, and its problem representa-

tions changed in parallel with the discursive development that also took place 

within the overall gender equality policy. However, the dissertation shows that 

the institutionalization of masculinity policy was not a straight journey from 

innovation to impact and stable establishment. Rather, the place of masculin-

ity policy in gender equality policy has gone in waves. Its visibility and focus 

have varied. 

All in all, the dissertation thus supports theoretical assumptions about grad-

ual institutional development, a bounded innovation model. An additional re-

sult is that I have shown how ideas about men and gender equality that have 
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been developed in research, social movements, and public debate have influ-

enced politics. This confirms assumptions in feminist institutional research 

that emphasize the importance of ideas for institutional change. I describe this 

development in terms of idea-based incremental institutional change. 

The overall results can furthermore be discussed in relation to theoretical 

assumptions on the relation between ideas, actors, and institutional change. 

The dissertation has pointed to the importance of actors in problem represen-

tation processes. In the analysis of the various working groups and inquiries, 

I have shown that there was a high degree of reflexivity in the discussions that 

took place. The actors who participated in the formulation of policy dealt with 

complicated politically charged issues, and connected these to a number of 

different contemporary explanatory models and theories about men and gen-

der relations. Based on the findings, it is possible to discuss how the actors 

involved in masculinity policy investigations were not unambiguously gov-

erned by the gender equality policy discourses they were part of but could 

focus on certain aspects and use rhetorical approaches for strategic purposes. 

In this regard, the groups participated in meaning-making processes where 

they substantiated arguments for the measures and policy proposals that were 

formulated and could interpret current discourse in different ways. 

Here, I have used the concept of interpretive repertoire to highlight how 

the governmental inquiries on men and gender equality have handled the dis-

agreements and conflicts that may arise from the different perspectives that 

are found in the contexts (ideas in public debate, research, and policy) sur-

rounding the issue of men and gender equality. The results from the disserta-

tion support theoretical assumptions about the importance of balancing both 

actors and discourse analyzing policy development, which Theresa Kulawik, 

among others, has proposed as an important direction for feminist discursive 

institutionalism. 

Returning to the question of path dependency and incremental change, the 

dissertation shows that the path dependent form of state masculinity policy in 

Sweden can be regarded as both limiting and enabling. Different national mas-

culinity policy groups have followed one another from the 1980s until today, 

and masculinity policy has largely had a similar task during the whole period, 

namely to develop and disseminate knowledge about how men can be in-

volved in gender equality and how gender equality affects men’s lives. This 

continuous investigation may in fact have limited the opportunities for the is-

sue to be fully integrated into the overall gender equality policy. The issue has 

repeatedly been handled as a form of project work. The questions have also 

consistently been regarded as new, or as under-communicated, which in turn 

has justified a new investigation. It is questionable whether the recurring need 

for further analysis and knowledge identified by all the governments that have 

been active from the 1980s until today is really what is needed to achieve the 

goals of increasing men’s participation in gender equality work, or to bring 

about a change in men’s practices. Appointing a new inquiry seems easier than 
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enforcing the proposals presented by the inquiries. Based on this reasoning, 

state masculinity policy could to a certain extent be regarded as a symbolic 

policy. At the same time, the need for continuous knowledge development 

must not be underestimated.  

The tradition of setting up working groups or inquiry projects on men and 

gender equality has given different governments the opportunity to follow up 

on the issue and keep it on the agenda. It has thus enabled a continuous pro-

duction of knowledge where the question of men’s role in relation to gender 

equality could be interpreted and developed in relation to new ideas. The in-

vestigations have been able to create a timeliness and an opportunity for gov-

ernments to emphasize the importance of the policy area. State masculinity 

policy in Sweden has in various ways contributed to the development of gen-

der equality policy and offered both public authorities and individual men op-

portunities to interpret, act, and support the development of gender equality in 

society. State masculinity policy has also contributed to developing an under-

standing of what gender equality means and how it can be realized. The dis-

sertation also shows how Sweden over the years has been active in raising 

questions about men and gender equality internationally.  

In the conclusion, the dissertation’s three main contributions are summa-

rized as follows. An overall empirical contribution the dissertation makes is 

that it explores and shows the continuous commitment the Swedish state has 

made to raising and disseminating knowledge and perspectives on the issue of 

men and gender equality. In relation to existing research on the development 

of Swedish gender equality policy, the dissertation contributes by presenting, 

systematizing, and analyzing a national masculinity policy material that ex-

tends from the early 1980s to the 2020s and which includes a large number of 

actors from politics, research, and society. The empirical contribution of the 

dissertation also consists of an analysis of material illustrating the context of 

the ideas that influenced the investigations and contributed to the policy de-

velopment in view of the question of new men in Sweden after the 1970s until 

today. 

The dissertation also makes theoretical contributions. With a starting point 

in historical research on the developments of ideas, my dissertation supports 

the argument that institutional change can take place incrementally, step by 

step, and that such developments can be based on changing ideas. Another 

theoretical contribution consists of the concept of “national masculinity pol-

icy” and the way this specific form of policy can be analyzed, as shown in the 

dissertation. In comparison to the way in which the concept of “politics of 

masculinity” or “masculinity politics” has been used in previous research on 

various men’s groups or social movements, my dissertation shows that mas-

culinity policy needs to be put in relation to institutional factors and frame-

works when it is implemented at state level. 

The dissertation also makes a methodological contribution through the an-

alytic approach I have outlined for an idea-historical policy analysis. I have 
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developed this approach using research methods from the field of history of 

ideas, focusing of ideational analysis and contextualization, combined with 

Bacchi’s model for problem representation analysis. My methodological ap-

proach focuses on four stages consisting of a discursive framing, politiciza-

tion, problematization, and formal institutionalization of national masculinity 

policy. By following the development of ideas and problem representations 

through these stages, it is possible to illustrate how a problem representation 

or idea that is developed in public debate and research is interpreted and un-

dergoes changes when politics address, investigate, and finally decide on it. 

This model can also be tested on other policy issues to study the path from 

idea to policy and institution. In this case, it has been about the path from idea 

to formal institution when it comes to the question of the new man. 
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Dagens mansroll är ett återkommande tema i samhällsdebatten. Det
handlar om allt från Metoo och våld till frågor om föräldraskap,
pojkars situation i skolan, livsstil och normkritik. Åsikterna är många,
debatten är laddad och ämnet är ständigt aktuellt.
   Idén om ”den nye mannen” har länge varit föremål för diskussioner
och även för jämställdhetspolitiska satsningar. Behovet av frigörelse
inte bara för kvinnor utan även för män blev en fråga redan under
1960- och 70-talet. År 1983 inrättade regeringen en särskild arbets-
grupp med uppgift att främja utvecklingen av en ny mansroll. De
svenska männen behövde öka sina kunskaper om könsroller och
engageras för jämställdhet. För att lyckas med detta skulle jämställdhet
belysas ur mäns perspektiv. En rad nya arbetsgrupper och utredningar
har därefter tillsatts från 1990-talet fram över 2010-talet och följts upp
med politiska insatser.
   I Den nye mannen analyseras utvecklingen av denna statliga
maskulinitetspolitik och de idéer som har präglat diskussionen om
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