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Abstract 
This essay focuses on men’s construction of feminism and gender and views on equality be-
tween the sexes. The purpose of the essay is met through interviews with eight men on their 
thoughts and constructions of these issues. The answers from the interviewed men were ana-
lysed with a radical feminist and gender perspective approach. The sources used in the analy-
sis of the material, in the aspect of gender, were from the work of Judith Butler, Robert W. 
Connell and Yvonne Hirdman.  The conclusion that can be drawn from this essay is that men 
view feminism as something positive but feminists as negative which is in line with results 
from previously published studies. Regarding gender the interviewed men were unfamiliar 
with the term and they discussed gender in terms of masculinity as something they felt did not 
apply to them. Equality between the sexes is by the interviewed men only pointed out and 
discussed as inequality in the labour market. This combined with a radical feminist analysis is 
interpreted as a denial of a feminist analysis that regards women as oppressed in all aspects of 
society not just in the labour market. 
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Ett stort tack till våra informanter som tålmodigt ställde upp på intervjuer där de genom sin 
öppenhet delgav oss sin syn på feminism, genus och jämställdhet. Utan deras medverkan hade 
denna uppsats inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Christer Cederlund för hans 
stöd, givande kommentarer och höga tillgänglighet vid våra många frågor.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Vi vill med denna studie inrikta oss på att utifrån en grupp män utforska hur de ser på femi-
nism, genus och jämställdhet. Feminism är ett samlingsnamn för flera olika inriktningar inom 
feministisk teori. Gemensamt för dessa inriktningar är enligt Gemzöe åsikten att det finns en 
ojämlikhet mellan könen och att denna måste förändras. 1 

Vi blev intresserade av att utforska hur män ser på feminismen, konstruerar feminism, 
eftersom vi båda ansåg att män sällan uttalar sig om feminism, både i officiella sammanhang 
som media och i privata sammanhang. Eftersom vi båda anser att feminism beskriver en verk-
lighet som berör båda könen blev vi intresserade av att ta reda på vad män tycker om femi-
nism och vad de lägger in i det begreppet. Vi började tala om det samhälle vi lever i, ett sam-
hälle vi upplever är uppdelat i genus (kön) och det faktum att vi upplever det vara mest kvin-
nor som engagerar sig och därmed hörs i den feministiska debatten. Detta ledde till frågan var 
finns den andra hälften i vårt samhälle – männen? Även om feminism, och kanske särskilt 
radikalfeminismen, kritiserats för att vara en separatistisk rörelse som exkluderar män borde 
även männen ha ett intresse i arbetet för ett av feminismens mål, jämställdhet mellan män och 
kvinnor, om inte annat som fäder till döttrar eller bröder till systrar. Vi började fundera på vad 
tycker egentligen män om feminism? Chefredaktören på tidningen Gringo, Zanyar Adami, 
skriver i en krönika i Svenska dagbladen om sina svårigheter att finna sin plats inom den fe-
ministiska kampen på grund av sitt kön. Adami skriver att han var positiv till partiet FI – fe-
ministiskt initiativ – när det bildades men skrämdes sedan han upplevt dess ”demonisering av 
män som grupp”. Adami upprörs av att se kvinnor han älskar behandlas illa och vill kämpa 
för jämlikhet men anser han att han endast kan kämpa för jämlikhet ur ett manligt perspektiv 
och kallar sig därför inte feminist utan myntar uttrycket femanist, för att bättre passa in i kam-
pen för jämställdhet. 2 En undran formulerades hos oss om Adamis upplevelse av feminism 
överensstämmer med andra mäns? 

Funderingar väcktes gällande upplevelser av jämlikhet mellan könen och hur män ser på 
jämställdhet och ojämställdhet. Anser män att kvinnor och män blir jämlikt behandlade, och 
om inte vem är förlorare? Ligger det i mannens intresse att bevara ojämlikheten eller finns där 
en vilja att göra något åt rådande samhällssystem där mannen, enligt feministisk teori, be-
skrivs som norm? Vi ansåg båda att det samhälle vi lever i inte är jämställt men skulle våra 
informanter tycka det samma? När våra informanter talade om jämställdhet mellan kvinnor 
och män talades det nästan uteslutande om inkomst och kvinnors centrering i lågavlönade 
yrkesområden. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att våra informanters reso-
nemang om kvinnor som mer lågavlönade än män stämmer. SCB uppger att om man ser till 
summan av kvinnors inkomst från arbete, kapital, olika ersättningar i form av sjukersättning, 
föräldrapenning, bostadsbidrag med mera motsvarar den genomsnittliga kvinnliga lönen 70 % 
av männens. Förklaring till skillnaden ges i form att kvinnor i högre grad arbetar deltid, men 
även att kvinnor får lägre lön för sitt arbete än män. 3 JämO presenterar skillnader mellan kö-
nen gällande obetalt arbete, det vill säga bland annat hushållsarbete, vård av barn, underhåll 

                                                 
 
1 Gemzöe, 2003, s. 7ff 
2 Adami, 2007, mars, 13 
3 Statistiska centralbyråns hemsida, 2007 
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av trädgård och bil, där kvinnor utför 28 timmar obetalt arbete per vecka, medan män utför 20 
timmar. 4  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka mäns konstruktion av feminism och genus samt hur 
män upplever ett av feminismens kanske mest uttalade mål - jämställdhet mellan könen. 

Studien syftar till att påvisa att genus är något vi alla förhåller oss till på ett eller annat 
sätt. Inom socialt arbete är bemötandet av människan en viktig del och därför är det viktigt att 
reflektera kring genus och vad detta innebär för vår förförståelse av olika människor. Det 
finns skäl att anta att bemötande av kön kan jämföras med ett klassperspektiv, där kön precis 
som klasstillhörighet, kan påverka vårt bemötande av individen. Kunskap gällande genussy-
stem blir därmed viktig för insikt och reflektion i det professionella mötet. En förutsättning i 
strävan efter att behandla människor jämlikt i alla avseenden.  
 

1.3 Frågeställning  
Studiens syfte belyses utifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur konstruerar män feminism?  
• Hur konstruerar män genus och vilka konsekvenser anser de eventuellt att en genus-

ordning har för samhället?  
• Hur ser män på jämställdhet mellan män och kvinnor?  

 

1.4 Begreppsförklaringar  
Dessa begrepp är centrala för denna studie och ger en inledande bakgrund till ämnet i pro-
blemformuleringen.  
 
Feminism: Det finns flera olika inriktningar inom feminism men det som de kan sägas ha 
gemensamt är beskrivningen att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör 
ändras5. 
Radikalfeminism: Inriktning inom feminismen som utvecklades under 1960- och 70-talet6. 
Den utgår från att förtryck av kvinnor är det mest utbredda och grundläggande formen av för-
tryck7 och att den existerar oavsett klass, etnicitet, tidpunkt eller samhällssystem8. Radikalfe-
minismen ifrågasätter synen på manligt och kvinnligt, där det som är kvinnligt nedvärderas.9   
 Genus: Begreppet genus har inom feminismen tillkommit som en beteckning för att kön ska-
pas socialt och historiskt, det vill säga en konstruktivistisk uppfattning av kön10. 
Genussystem: Den feministiska samhällsanalysen menar att ordningen mellan könen har en 
systematisk karaktär och visar sig i alla aspekter av samhällslivet. Människor konstruerar sig 

                                                 
 
4 JämOs hemsida, 2007 
5 Gemzöe, 2003, s. 13 
6 Gemzöe, 2003, s. 13 
7 Gemzöe, 2003, s. 45ff  
8 Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002, s. 160ff 
9 Gemzöe, 2003, s. 45ff 
10 Gemzöe, 2003, s. 80 
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själva som maskulina eller feminina och vi intar en plats i genusordningen eller förhåller oss 
till den plats vi har blivit tilldelade genom vårt sätt att vara i det dagliga livet.11 
Patriarkat: I denna studie har vi valt att använda oss av begreppet genussystem istället för 
patriarkat då genussystem är ett modernare begrepp för teorin om könsmaktsordning. Men 
patriarkat är ett begrepp som är sammanvävt med radikalfeminism varför det kan vara på sin 
plats med en begreppsförklaring till det. Begreppet patriarkat är en teori om att förhållanden 
mellan män och kvinnor, i alla kända samhällen, baserats på makt och att detta förhållande 
alltid har en politisk karaktär. Män dominerar kvinnor inom alla områden av samhället vilket i 
sig gör att systemet uppfattas som naturligt och därmed osynlig12. 
 

1.5 Förförståelse 
Vår förförståelse i den här uppsatsprocessen har varit att vi delar feminismen syn på samhället 
där kvinnor är underordnade män och vi har en positiv syn på feminism. I övrigt så har ingen 
av oss någon djupare kunskap om feminism och genus än så som feminismen beskrivs i arbe-
tet. I avseende jämställdhet har vi båda uppfattningen att kvinnor i dagens samhälle inte är 
jämställda männen och att männen ofta är de som tjänar på denna ojämställdhet. 
 

1.6 Studiens avgränsning  
Studien är begränsad till att omfatta åtta intervjuer av män gällande deras syn på feminism, 
genus och jämställdhet. Åtta informanter kan kritiseras för att vara ett för lågt antal informan-
ter för att få tillräckligt med material att arbeta utifrån. Dock gjordes en avvägning gällande 
vad som var möjligt att utföra under den relativt begränsade tid som en c-uppsats utförs på. Vi 
ansåg att en studie utifrån åtta intervjuade informanter var ett tillräckligt högt antal för att sä-
kerställa ett tillräckligt omfattande datamaterial gällande forskningsämnet. Vi hade även en 
tanke om att ha en referensgrupp till de manliga informanterna men vi förkastade det med 
hänvisning till att det hade blivit ett för omfattande material att bearbeta. 

Det hade kunnat vara värdefullt att intervjua en etniskt sett differentierad grupp män för 
att få en mer komplex bild av mäns konstruktion av feminism, genus och jämställdhet som var 
påverkad av olika samhällen och kulturers praxis. En sådan inriktning av studien hade varit 
intressant och gett en mångdimensionell bild eftersom Butler argumenterar för att genus är en 
socialt konstruerat och upprätthålls genom seder och bruk13. Att då intervju män med olika 
kulturella bakgrund kanske hade gett ett bra material att analysera utifrån ett dialektiskt veten-
skapsfilosofiskt perspektiv.   

En annan avgränsning vi gjorde var att inte mer ingående fokusera på könsroller till ex-
empel hur de skapas, upprätthålls och definieras, mer än att vi frågade efter informanterna 
åsikter om vad manlighet och kvinnlighet innebar för dem. 

Angående feministiskt perspektiv har vi valt att avgränsa oss till att beskriva en feminis-
tisk teori, radikalfeminismen. Skälet till det var att feminismen är ett stort område med många 
olika inriktningar, definitioner och innebörder som om alla hade beskrivits hade kunnat leda 
till ett alltför omfattande material.  
 

                                                 
 
11 Gemzöe, 2003, s. 80 
12 Putnam Tong, 1998, s.49 
13 Butler, 2006 
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2 Metod 
Metoden vi har använt vid denna undersöknings genomförande är kvalitativa forskningsinter-
vjuer och ett postmodernt vetenskapsfilosofiskt perspektiv. 

2.1 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv  
Denna undersökning bygger på ett postmodernt vetenskapsfilosofiskt perspektiv som innebär 
att forskaren fokuserar på den sociala konstruktionen av verkligheten. Postmodernismen har 
utvecklats som en misstro mot universella tankesystem. Dess tonvikt ligger på det lokala 
sammanhanget, på den sociala och språkliga kontexten av en perspektivisk verklighet där 
kunskapen valideras genom praktiken.14 Vi har använt oss av det postmoderna perspektivet 
under analysen av det datamaterial som skapades under intervjuerna.  

Anledningen till valet av postmodernismen som vetenskapsfilosofiskt perspektiv är att 
vi finner tanken om att det finns flera sociala verkligheter och att dessa skapas gemensamt 
med andra genom språket värdefull för denna studie. Intervjuerna ser vi som en kunskapskälla 
som informanterna skapat i samspel med varandra och som i viss mån styrts av oss som inter-
vjuare och konstruktörer av vad som skulle diskuteras. Intervjumaterialet kan ses som kontex-
tuellt skapade och som giltigt för informanterna just då. Därmed inte sagt att de inte står för 
vad de sagt, utan att samspelet mellan informanterna under intervjusituationen möjligtvis på-
verkat vad som sades. Vid ett nytt intervjutillfälle med en ny sammansättning av de gamla 
informanterna skulle kanske andra saker komma fram än vid den ursprungliga intervjun. 

 

2.2 Design  
För att besvara våra forskningsfrågor har vi använt oss av en kvalitativ ansats under insam-
lingen av datamaterialet, det vill säga genomfört forskningsintervjuerna. Anledningen till va-
let av kvalitativ ansats framför exempelvis kvantitativ var att vi anser att kvalitativ metod 
bättre lämpar sig för att beskriva hur män ser på feminism, genus och jämställdhet.  

Den kvalitativa metoden har enligt Larsson 15 inom feministisk inriktad forskning 
kommit att bli betydelsefull för att beskriva kvinnors vardagsupplevelser och för att skapa 
förståelse för kvinnors livssituationer och livsvillkor. Därmed anser vi att den även kunde 
vara användbar i denna undersökning med den skillnaden att det är män och inte kvinnor som 
är forskningsobjektet. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt för forskaren att försöka 
förstå världen ur de intervjuades synvinkel, att utveckla innebörden av människors erfarenhet 
samt frilägga intervjupersonernas livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna16. Larsson17 
uppger att användandet av kvalitativa metoder är ett försök att nå kunskap om individens sub-
jektiva upplevelser utifrån personens egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar. Fördelen 
som vi ser den med användandet av kvalitativ forskningsmetod är att forskaren har möjlighet 
anpassa frågorna efter intervjupersonen och situationen samt följa upp svar och reflektioner 
från intervjupersonen. Om vi hade använt oss av kvalitativ forskning med fast frågeformulär 
hade en nackdel, som vi ser det varit, att frågorna anpassats mer efter vår förförståelse än in-
formanternas upplevelsevärld. 
 
                                                 
 
14 Kvale, 1997, s. 45 
15 Larsson, 2005, s 95 
16 Kvale, 1997, s. 9 
17 Larsson, 2005, s 92 
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2.3 Urval   
Deltagare till intervjuerna valdes utifrån att de var män som var födda i Sverige mellan 1975 – 
1985, kom från samma etniska bakgrund, hade en blandad arbetslivserfarenhet och blandad 
utbildningsnivå varierande från gymnasial till högskola. Anledningen till detta urval var en 
strävan efter en relativt homogen grupp män som var uppvuxna med feminism som en ideolo-
gi som i viss mån har varit en del av det politiska men även kanske vardagliga livet. Mellan 
åren 1975 och 2001 har det tillkommit en rad lagar som syftat till att skapa ett mer jämställt 
samhälle och det är under denna tidsperiod våra informanter vuxit upp18. Tanken är att infor-
manterna i varierande utsträckning påverkats av ett samhälle i förändring mot ökad jämställd-
het. Vår tanke var att män uppväxta under sådana förhållanden skulle inneha en viss kunskap 
om feminism, även om de inte nödvändigtvis skulle vara insatta i feminism som ideologi. Ett 
alternativ till denna urvalsprocess hade varit att välja intervjupersoner som varit mer ”ideala” 
för denna diskussion genom att vara mer insatta och ha tydliga åsikter gällande ämnet. Dock 
är det inte säkert att ett sådant urval hade gett oss mer kunskap gällande vårt forskningsäm-
ne19. 

Informanterna rekryterades via vänner och bekanta och bestod av män som var inte 
hade någon direkt relation till författarna. Informanterna tillfrågades via sms och mail och av 
14 tillfrågade var åtta tillgängliga för gruppintervjuer. Det kan riktas kritik mot detta förfa-
ringssätt och vi anser att vi kunde ha skaffat deltagare på bättre sätt. Ett förslag på rekrytering 
av deltagare var att annonsera efter män som var intresserade av att delta i en intervju om fe-
minism. Detta förslag förkastade vi då ansåg att det var osäkert om vi genom detta skulle fin-
na ett tillräckligt stort antal deltagare samt osäkerhet gällande vilka personer vi skulle nå ge-
nom detta förfarande. Vad vi menar med detta är att vi då eventuellt skulle presentera en kate-
gori som är verbal, intresserad och insatt nog att anmäla sig till intervjun, inte den ”vanlige 
mannen” som vi ville intervjua. Vårt urval av informanter resulterade i olika grader av kun-
skap i ämnet, vilket vi anser bidrog till intressanta svar, resonemang och reflektioner i våra tre 
gruppintervjuer. Informanternas skillnad i kunskapsnivå kan anses bidrog till att ge en intres-
sant och varierande bild av mäns syn på feminism.    

Kopplingen mellan socialt arbete och urvalet av informanter är att dessa informanter 
skulle kunna representera både socialarbetaren och mottagaren av social omsorgen. Informan-
ters åsikter som de uttrycks i intervjuerna kan likna de som framkommer under det professio-
nella mötet och kan därmed spegla en verklighet som är viktig för socialarbetaren att vara 
medveten om.  

 

2.4 Upplägg och genomförande av datainsamling 
I studien ingick åtta personer som intervjuades i tre grupper vid tre olika tillfällen Gruppsam-
mansättningen20 gjordes utifrån informanternas möjlighet att delta vid vissa tidpunkter. In-
formanterna hade i förväg fått veta att de skulle delta i en gruppintervju om feminism. Infor-
mationen var mycket kortfattad gällande ämne och frågor för att undvika att påverka infor-
manterna att söka information om ämnet. Vi ville ha informanternas personliga åsikter, inte 
upprepningar av andras åsikter.  Under intervjuerna var informanterna artiga och lät alla del-
tagare tala till punkt. Ingen informant upplevdes som direkt dominerande men vissa informan-

                                                 
 
18 Bilaga 8.1 
19 Kvale, 1997, s. 136 
20 Bilaga 8.3 



 

 
 

11
 

ter var mer tystlåtna än andra. Skälet till detta har vi på grund av för liten insikt i informanter-
nas personlighet svårt att uttala oss om, men det kan antas vara ett resultat av blyghet eller 
osäkerhet inför att delta i en gruppintervju med okända människor. För att säkerställa att 
samtliga informanter fick komma till tals under intervjun gavs ordet i tur och ordning till in-
formanterna genom intervjuarens försorg. Varje gruppintervju tog en dryg timme att genom-
föra. Intervjuerna spelades in digitalt och vissa anteckningar gjordes av bisittare för att senare 
användas vid analys av material.  
 Valet att utföra gruppintervjuare berodde på en önskan att skapa en diskussion 
mellan informanterna och därmed få ett datamaterial innehållande spontana och känsloladda-
de uttalanden om det ämne som diskuterades. Problemet med gruppintervjuer kan enligt Kva-
le vara en minskad kontroll över intervjusituationen med en relativt kaotisk datainsamlig och 
svårigheter att analysera alla korsande åsikter som resultat. 21 Dock upprätthölls kontrollen 
över intervjusituationen och om något hade det varit önskvärt med fler spontana diskussioner, 
som hade kunnat resultera i ett livfullt material med mycket åsikter, än det nu blev.  

Under intervjuerna eftersträvades att skapa en atmosfär där informanterna skulle känna 
sig trygga nog för att tala fritt om sina känslor och upplevelser. Intervjuerna genomfördes i 
våra hem och anledningen till detta var svårigheter att finna andra lämpliga lokaler som pas-
sade studiens syfte och tidsbegränsning. Fördelen med att utföra intervjuerna på detta sätt var 
att det skapades en avslappnad stämning som möjligtvis inte infunnit sig i exempelvis ett kon-
ferensrum. Nackdelen var att det fanns en risk för att bli störd av exempelvis telefonsignaler 
eller oväntade besök.  

När intervjun genomfördes användes en halvstrukturerad intervjuguide22 som omfattade 
olika teman och frågor men som även gav möjlighet till att ställa öppna följdfrågor för att 
följa upp svar och berättelser från informanterna. Vi valde även att gå tillbaka till några frågor 
och fråga dem igen för att granska informanternas svar, utveckla deras resonemang samt se 
om de var konsekventa i sina uttalanden. 23 Forskningsintervjun kan betraktas som ett kompli-
cerat samspel mellan intervjuare och informanterna och att den kunskap som konstrueras är 
ett resultat av hur samspelet gestaltat sig24. Samtalet i en forskningsintervju är inte ett ömsesi-
digt samspel mellan två likställda parter utan det råder en bestämd maktbalans där intervjua-
ren definierar situationen, introducerar samtalsämnen och styr genom ytterligare frågor under 
intervjuförloppet25. Under intervjun ställdes korta och enkla frågor för att öppna upp för in-
formanternas egna tolkningar. Följdfrågor ställdes för att stämma av att vi förstått informan-
ternas uttalanden, testa hållbarheten i deras resonemang samt styra intervjun mot de specifika 
områden som vi valt att undersöka.   

Det finns anledning att anta intervjun påverkats av det faktum att intervjuare och bisitta-
re var kvinnor och informanterna män. Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om 
intervjuare och bisittare varit män, att de manliga informanterna då varit mer bekväma med att 
samtala om dessa ämnen. Det är möjligt att svaren kan ha anpassats inför intervjuarna på 
grund av att vi var kvinnor för att bli mer ”politiskt korrekta”.  

 

                                                 
 
21 Kvale, 1997, s 97 
22 Bilaga 8.2 
23 Kvale, 1997, s 121 
24 Larsson, 2005, s 13 
25 Kvale, 1997, s 119 
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2.5 Bearbetning av data 
Bearbetning av data skedde genom att genomföra ordagranna transkriberingar av samtliga 
intervjuer. Tre timmars inspelat intervjumaterial resulterade i ungefär 50 sidor transkriberad 
text. Skriftspråk, inte talspråk, fördes ner under transkribering och pauser fördes ner genom 
att skriva ”kort” respektive ”lång” paus. Även upprepningar och halva meningar togs med för 
att få ett material som i så hög utsträckning som möjligt återgav den aktuella intervjusituatio-
nen. Under analysen togs ibland delar av längre uttalanden från samma informant och sam-
manfördes i ett enda sammanhängande citat. Dessa hopsättningar av meningar markerades i 
analysen med //. Bägge författare transkriberade lika stor del av det inspelade materialet. Efter 
genomförd transkribering strukturerades materialet i olika teman. Dessa teman bestod i stora 
drag av forskningsfrågorna, det vill säga mäns konstruktion av feminism, mäns konstruktion 
av genus samt mäns syn på jämställdhet. Vi analyserade intervjumaterialet genom ad hoc-
metoden det vill säga vi använde oss inte av någon standardmetod för analysen av materialet 
utan det växlades fritt mellan olika tekniker26.  
 

2.6  Etiska aspekter 
I inledningen av varje intervju upplystes informanterna om syftet för intervjun, det vill säga 
att det skulle ske en gruppintervju gällande feminism, genus och jämställdhet och att infor-
manterna fritt kunde reflektera och diskutera kring detta. Informanterna upplystes även om att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att inte svara på frågor utan att behöva lämna 
förklaring till varför. Anledningen till detta var att göra informanterna medvetna om vad de 
gav sig in på samt en möjlighet för dem att avsluta sitt deltagande om så önskade. Ämnet för 
intervjun kunde möjligtvis vara känsligt för vissa informanter varför denna information var 
viktig.27 Informanterna upplystes även om att det inte finns några rätta eller fel svar utan att 
det som var intressant var att höra deras resonemang kring vår problemformulering28.  

Eftersom intervjun spelades in digitalt informerades deltagarna om att ljudupptagningen 
endast skulle vara tillgänglig för intervjuare och bisittare, endast användas för aktuell studie 
samt raderas efter analys. De informerades också om att karakteristiska drag som namn och 
platser skulle fingeras i transkribering och analys. Detta kan antas underlättar informanternas 
sätt att tala under intervjun, då de inte behöver tänka på vad andra som läser studien kan tycka 
om deras uttalanden. Trots strävan efter informanters anonymitet kan det vara möjligt att 
identifiera dem, exempelvis kan det vara möjligt för informanter att identifiera varandras utta-
lande. Dock bör det sägas att vi efter bästa förmåga strävat efter anonymitet för informanter 
utan att för den skull förvanska materialet.  

Efter transkribering har materialet behandlats varsamt genom att inte delge det till andra 
än medförfattare. Internet användes inte för att förmedla material till varandra för att undvika 
att materialet kom på villovägar.  

 

2.7 Validitet 
Genom denna undersökning hoppas vi att läsarna ska kunna få en tydlig bild av feminism, 
genus och jämställdhet så som våra manliga informanter har konstruerat det. De beskrivning-

                                                 
 
26 Kvale, 1997, s 184 
27 Kvale, 1997, s 107 
28 Larsson, 2005, s.176  
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ar, kategoriseringar och analyser som vi har valt att presentera tror vi bidrar till att ge läsaren 
en representativ bild problemformuleringen och informanternas resonemang kring våra fråge-
ställningar så som de uttrycktes under intervjuerna 29. Därmed inte sagt att alla informanternas 
resonemang finns representerade i resultat och analys delen men det som vi fann relevant för 
vår problemformulering finns med. Under intervjuernas genomförande var ambitionen att 
ställa tydliga och korta frågor för att få fram informanternas beskrivningar av sin verklighet 
utan allt för stor inblandning av oss som intervjuade. En svårighet som vi upplevde det, var att 
det var lätt att hamna i stickspår som inte hade någon relevans för våra forskningsfrågor, eller 
annorlunda uttryckt att vi verkligen undersökte det vi avsåg att undersöka30.  Den teknik som 
användes för att undvika att hamna i stickspår och undersöka saker som inte var relevanta för 
vår problemformulering, var att strukturera intervjun och uppmuntra informanter som svarade 
inom ramen för det som vi avsåg att undersöka. Uppmuntran bestod i att be informanterna 
utveckla resonemangen och på så vis hålla en struktur för intervjun där stickspår och utsväv-
ningar från informanterna var ok men de följdes inte upp på samma sätt som när informanter-
na svarade inom ramen för våra forskningsfrågor.  

Kritiken mot detta förfaringssätt kan vara att vi missade resonemang som hade kunnat 
leda till rika beskrivningar men på grund av att intervjun genomfördes under en begränsad tid 
valde vi att göra så för att kunna hålla en strukturerad intervju med inriktning på vårt valda 
ämne och för att ha tid att försöka klargöra och tolka intervjupersonernas uttalanden när de 
föreföll vara relevanta. 31 Under intervjuguidens utformning var vår strävan att formulera frå-
gor som gav en ärlig bild av verkligheten oberoende av vår förförståelse32. Något som visade 
sig vara svårt när det gällde till exempel begrepp som vi ville undersöka informanternas för-
ståelse av. Till exempel visade sig våra frågor om begreppet genus vara färgat av vår förförs-
tåelse, något vi hanterade genom att ändra ordvalet för att göra det mer förståligt för våra in-
formanter.   

Vi valde att se hur tidigare undersökningar inom vårt valda område har utförts samt in-
spireras av dem när vi formulerade våra frågor. Till exempel använde vi oss av frågor från 
Edley och Wetherall33 och Rileys34 undersökningar som ingår i kapitlet om tidigare forskning. 
Fördelen med att använda tidigare beprövade frågor som var relevanta för vår undersökning 
kan vara att undvika en del misstag när det gäller formuleringen av frågor. En annan fördel 
kan vara att genom att använda tidigare beprövade frågor får vi ett jämförelsematerial när vi 
tolkar våra resultat.35   

 

2.8 Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att forskaren iakttar en noggrannhet under hela forskningsprocessen 
och en avsaknad av slumpfel och slarv under datainsamlingen 36. Det kan finnas en svårighet i 
att få fram ett material som är helt fritt från slumpfel och slarv så vår ambition har varit att 
utifrån bästa möjliga förmåga sträva efter en hög reliabilitet. Detta har skett genom noggrann-
het under intervjuerna där en halvstrukturerad intervjuguide användes och där alla informanter 
                                                 
 
29 Larsson, 2005, s. 116ff 
30 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005, s. 59ff 
31 Larsson, 2005, s. 202 
32 Larsson, 2005, s. 67 
33 Edley  Wetherall, 2001 
34 Riley, 2001 
35 Larsson, 2005, s. 67 
36 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005, s. 67ff 
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fick svara på samma frågor men med tillägget att det fanns en öppenhet från intervjuarens sida 
att ställa följdfrågor. Vi strävade även efter att skapa intervjusituationer som i största möjliga 
mån var så lika varandra som möjligt.   

Strävan efter en hög reliabilitet innebar exempelvis att vi vid transkriberingen försöka 
vara noggranna och hålla oss nära informanters egna utsagor. Det datamaterial som använts 
som empiri i denna uppsats har bestått av transkriberade intervjuer. Det kan finnas betänklig-
heter med att betrakta en bandinspelade intervju som har transkriberats som ett pålitligt data-
material. Det bör kommas ihåg att transkriberingen inte utgör intervjuforskningens grundläg-
gande data utan är en konstruktion av en muntlig kommunikationsform till en skriftlig. Varje 
utskrift från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden. 
Detta kan påverka reliabiliteten vid analysen då datamaterialet som analyseras till stor del 
bygger på en tolkning av den språkliga kontexten till en skriftlig kontext där variationer i ton-
läge, upprepningar och kroppsspråk försvinner och inte tilldelas betydelse. 37 Det är möjligt 
att vårt datamaterial varit än mer informationsrikt och komplext om vi hade lagt mer vikt vid 
till exempel informanternas kroppsspråk under intervjuerna. Detta resonemang innebär att 
vårt datamaterial inte kan betraktas som en ren källa, utan den är påverkad av oss som inter-
vjuare, transkriberare och slutligen som dem som analyserar materialet. Men vi har i möjli-
gaste mån försökt vara konsekventa och noggranna i hanteringen av datamaterialet för att 
undvika slumpfel och slarv.  

 

2.9 Generaliserbarhet 
Det kan hävdas att vikten av att generalisera utifrån forskning håller på att minska i och med 
postmodernismens intåg i samhällsforskningen. Där läggs tonvikten på kunskapens kontex-
tualitet och heterogenitet vilket därmed gör generaliseringen överflödig. Målet med forskning, 
i ett postmodernt perspektiv, är inte längre universell generaliserbarhet utan i vilken kontext 
kunskapen produceras.38  

Trots inledningen om att generaliserbarhet kan te sig oviktig kan en diskussion om den-
na undersöknings generaliserbarhet var på sin plats. Vi vill påstå att det går att generalisera 
utifrån en kvalitativ forskning men att den kunskapen som framkommer är kontextuellt ska-
pad. Utifrån en analytisk generalisering som innebär att man gör en välöverlagd bedömning 
om huruvida resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer hända i 
en annan intervju situation på samma tema tror vi att vår undersökning i viss mån går att ge-
neralisera.39 Vi anser att den kan ge en antydan om hur en annan grupp män kan tänka kring 
feminism och genus, men därmed inte sagt att kunskapen som framkommit i vår undersök-
ning kommer att vara liknande som i en annan undersökning på samma tema. Detta eftersom 
varje intervjusituation är unik och att kunskapen som genereras i den är skapad i det specifika 
sammanhanget och därmed kontextuell. Det finns därmed inga sanningar som gäller alla 
grupper, i alla situationer eller i alla sociala skikt. Dagens ”sanningar” om fenomen gäller 
heller inte i alla tider eller kulturer. 40 

Även om denna undersökning bygger på en begränsad grupp mäns erfarenheter så bety-
der det inte att den är ogiltig för andra. Vi vill hävda att vår undersökning ger en bild av hur 
män kan se på feminism och att denna grupp mäns tankar och åsikter mycket väl kan repre-
                                                 
 
37 Kvale, 1997, s. 153ff 
38 Kvale, 1997, s. 261 
39 Kvale, 1997, s. 210 
40 Ruth, 1991, s. 288 
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sentera en bild som delas av andra män. Inom socialt arbete kan denna undersökning bidra till 
en djupare bild och förståelse av hur män, och i förlängningen könet, kan påverka konstruk-
tionen av genus. Samt hur jämställdhet kan definieras olika trots en till synes gemensam pro-
blemformulering. Även hur människor utifrån sitt kön kan tänkas formulera sina problem och 
verklighetsbilder kan bidra till en ökad kunskap om socialt arbetes förutsättningar. Detta kan i 
sin tur påverka, beroende på vem som har makten att definiera, vad som inom socialt arbete 
definieras som problem samt hur lösningarna bör se ut.  
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3 Tidigare forskning  
Forskningen kring män feminism, genus och jämställdhet har vi funnit begränsad i relation till 
mängden forskning som går att finna om kvinnor och dessa frågor. Den forskning vi har hittat 
och valt att presentera i detta avsnitt anser vi vara relevant för vår undersökning då den ur 
olika aspekter belyser och undersöker män i relation till feminism, genus och jämställdhet.  
 

3.1 Mäns konstruktion av feminism och feminister 
Två studier visar att män ser feminism som särskiljd från feminister. Den första är Edley och 
Wetheralls artikel Jekyll och Hyde: Men’s Construction of Feminism and Feminists. De inter-
vjuade män på temat feminism och fann att männen skapade mönsterkonstruktioner om femi-
nism och feminister som ständigt rörde sig fram och tillbaka mellan positiva och negativa 
omdömen. Männen beskrev feminismen och feminister efter ett ”Jekyll och Hyde” liknande 
mönster. Å ena sidan är Ms Jekyll den vanliga kvinnan som enbart är ute efter jämlikhet, å 
andra sidan är Ms Hyde den icke feminina feministen som är en politisk aktivist. Feminister 
beskrivs som galna och rabiata och männen uttrycker en misstro mot feministernas budskap. 
Männen uttrycker att man bör vara för jämlikhet men att man inte ska vara fanatisk eller för 
seriös i kampen för att nå denna jämlikhet. 41  

Edley och Wetherall anser att detta kan ses som att männen kämpar mot feminismen 
genom att producera negativa stereotyper om feminister. Att männen kämpar mot feminism 
härleds till att samhällets genussystem är baserat på makt, en makt som innehas av männen i 
högre grad. Männen blir osäkra och försvarar sin position i tron att om kvinnor får mer makt 
kommer män mista en del av sin, att mannens personlighet och invanda mönster riskeras att 
upplösas. En konsekvens av användandet av negativa stereotyper blir enligt Edley och Wethe-
rall att många män och kvinnor inte känner att de kan identifiera sig med feministerna, även 
om de håller med dem i teorin. Edley och Wetherall anser att resultatet av undersökningen 
kan ge grund för ett visst mått av optimism då männen visar på en acceptans av ett av femi-
nismens grundläggande mål att män och kvinnor är födda jämlika och förtjänar lika rättighe-
ter. Men denna jämlikhet ska förstås som att kvinnor tar plats bredvid männen på deras villkor 
i en ekonomisk, social och politisk kamp där alla kämpar mot alla. Frågorna som ställdes i 
undersökningen använde även under våra intervjuer (se intervjuguide, bilaga 2).42 

Den andra studien på samma tema är Rileys artikel Maintaining Power: Male Construc-
tions of “Feminists” and “Feminist Values” som undersöker intervjupersoners uttryck för 
särskiljandet mellan feminism och feminister. De intervjuade männen kritiserar i studien bud-
bäraren, feministerna, inte budskapet, feminismen. Detta anser Riley kan ses som en strategi 
för att förminska betydelsen av genuspolitik i dagens samhälle. Författaren anser att särskil-
jandet kan ses som en ny form av sexism genom att visa sig som en genusneutral framhåll-
ning som argumenterar för att män och kvinnor ska behandlas lika som individer oavsett 
sammanhang. Idealiskt sett innebär detta att män och kvinnor är lika och har samma  möjlig-
heter i form av rättigheter och makt och på detta sätt kan genusneutralitet ses som icke sexis-
tiskt eftersom den inte behandlar könen olika. Riley uppger dock att denna inställning förbiser 
att den i dagens samhälle gynnar männen som ses standard för hur människor ska vara. Riley 

                                                 
 
41 Edley & Wetherall, 2001 
42 Edley & Wetherall, 2001 



 

 
 

17
 

anser också att det genusneutrala tankesättet, trots att det i intervjuerna presenteras som femi-
nistiska värderingar, förnekar skillnader i livsutrymmet mellan män och kvinnor. Kvinnor 
begränsas till att vara jämställda enbart i relation till manliga egenskaper.  
Den genusneutrala framhållningen visar upp feministiska tankar om jämlikhet, vilket gör att 
feminismen antas ha vunnit mark i de breda samhällsskikten. Dock menar Riley att hennes 
undersökning visar att feministiska tankar i kombination med liberal retorik om genus i själva 
verket minskar den sociala förändringen genom att betydelsen av strukturell förändring mins-
kas. Vi använde oss av en av Rileys frågor från hennes undersökning under våra intervjuer för 
att skapa diskussion mellan informanterna (se intervjuguide, bilaga 2).43  
 

3.2 Feminismens påverkan på män 
Pease skriver i sin artikel (Re)Constructing Men’s Interests om mäns förändring gällande 
kunskap och mottagande av feministiskt engagemang. Han beskriver här tre identifierbara sätt 
att konstruera och se på mäns förändring mot ett feministiskt medvetande: mäns materiella 
egenintresse, mäns upplysta egenintresse och mäns ansvar för att bekämpa genusorättvisor. 
Pease beskriver i sin artikel att det bästa sättet att rekonstruera mäns intresse för feminism är 
att uppmuntra social empati hos männen. Detta sker genom att öka mäns förståelse för konse-
kvenserna av mäns strukturella makt och privilegier i genussystemet. Det måste skapas en 
process av ifrågasättande. Genom att aktivt involvera män i sociala och politiska projekt som 
utmanar det rådande genussystemet kommer en förändringsprocess ske hos män och därmed 
väcka ett intresse för feministiskt engagemang.44  
 Connell beskriver i sin artikel A whole new world: remaking masculinity in the 
context of the environmental movement en australiensisk undersökning där olika grupper av 
män intervjuades, däribland miljöaktivister. Under 1980-talet, då undersökningen skedde, 
fanns i Australien en stark länk mellan miljörörelsen och feminismen som till skillnad från 
övriga världen inte var separatistisk. Denna grupp bör därmed vara insatt i feminismen och 
positiv till dess budskap.45 

Det visade sig att dessa män var positiva till feminism men detta enligt Connell 
utan att inneha någon direkt kunskap om vad feminism innebär. När männen talar om femi-
nism tas aldrig ämnet ekonomiskt ojämlikhet eller institutionellt patriarkat upp. Fokus ligger 
på könsroller och attityder gentemot dessa och männen individualiserar därmed feminism och 
genuspolitik. Connell upptäcker också en känsla av skuld hos de män som uppfattar sig som 
feminister. Att insikt i feminism också innebär att mannen får insikt i vad män utsatt kvinnor 
för. I skenet av detta anser Connell att män kan känna sig individuellt anklagade för orättvisor 
i samhället.46   
 Marecek beskriver i sin artikel Men, Masculinity and Feminism två böcker som 
bland annat handlar om feminismens påverkan på män. Marecek beskriver hur en av förfat-
tarna, Seidler, anser att feminismen har fått män att känna sig skyldiga, förvirrade, obekväma 
och felaktigt skuldbelagda. Författaren anser att feminismen har tystat männen, skapat osä-
kerhet gällande dess uttalanden och fått dem att känna skuld gällande deras maskulinitet. 
Männen känner sig obekväma och förvirrade i sin sexualitet och marginaliserade i sina hete-
rosexuella relationer. Författaren menar att lösningen på detta dilemma är att männen finner 
                                                 
 
43 Riley, 2001 
44 Pease, 2002 
45 Connell, 1990 
46 Connell, 1990 
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en djupare kontakt med sig själva. Som förslags ges så kallade consciousness-raising grupper 
(medvetandehöjande grupper) likt dem som radikalfeminister anordnade på 1960-talet. Dock 
påpekar Mareck att det finns en skillnad mellan Seidlers förslag för män och radikalfeminis-
ternas grupper. Feministerna avsåg att genom dessa grupper skapa kunskap om sociala system 
genom att analysera deltagarnas individuella erfarenheter och genom detta belysa orättvisor 
och det strukturella förtrycket. Mareck menar att det Seidler föreslår handlar mer om att 
komma i kontakt med en inre maskulinitet och reparera psykiska skador.47  
 Den andra boken som Marecek beskriver motsäger den första bokens beskriv-
ning av feminismen påverkan på män. Här menar författaren, Holland, att om de unga män 
och kvinnor som utgjorde det kvalitativa studieunderlaget för hennes bok avsade sig och mot-
satte sig maskulinitetens restriktioner till förmån för feminismen så var de ändå benägna att 
följa den heteronormativa konventionen. Denna heteronormativa konvention menade Holland 
belönade maskulina syften och begär och därigenom förstärkte de och återerövrade en genus-
balans som privilegierade männen framför kvinnor. Det var sällan som deltagarna i studieun-
derlaget för boken hade en feministisk syn som påverkade deras liv i någon större utsträck-
ning och när den gjorde det så ändrades inte maktbalansen mellan könen på något signifikant 
sätt. Avslutningsvis menar Mareck att Seidlers hypotetiska resonemang kring mäns skador av 
feminismen motsägs av Hollands studie som visar att det Seidler beskriver inte återfinns i 
hennes undersökande kvalitativa studie av män och kvinnor.48  
 

3.3 Mäns konstruktion av genus 
Kimmel skriver i boken The gendered society att genus idag har lika stor del i betydelsen av 
att förstå individers identitet som ras och klass hade tidigare. Vi förstår våra egna erfarenheter 
genom att förstå genus. Kimmel anser dock att det är oroande att genusvetenskap främst är ett 
kvinnligt intresse och att de flesta studenter på dessa kurser på universitet är av kvinnligt kön. 
Han anser att män undviker kurser i genus för att undvika att bli beskyllda för allt patriarka-
liskt förtryck i samhället. För att skapa en grund för män behövs maskuliniteten göras synlig. 
Gruppen vit man av medelklass hamnar i kategorin osynliga, där osynlighet blir ett privilegi-
um och lyx. En förtryckt grupp måste dagligen relatera till sitt kön, sin ras, sitt handikapp och 
så vidare, något normen, den vite mannen, inte behöver göra. Genom att många aldrig relate-
rar till sin position som norm förblir detta privilegium även i många fall osynligt för de privi-
legierade. Detta innebär att många män, som tillhör normen, genast ställer sig i försvarsposi-
tion om makten ifrågasätts och kan innebära att mannen ser sig som offer. Att denna makt är 
osynlig innebär att normen ter sig som könsneutral, en illusion som enligt Kimmel är negativ 
för både män och kvinnor. Män fortsätter tro att de mäts enligt en objektiv standard och kvin-
nor att kvinnor mäts enligt en standard de aldrig kan uppnå.49  

 Nordberg talar i sin artikel ”Kvinnlig maskulinitet” och ”manlig femininitet” – 
en möjlighet att överskrida könsdikotomin? om eventuella vinster med att utmana könsroller. 
Nordberg skriver i sin artikel att trots att begreppet maskulinitet blivit något av mansforsk-
ningens eget varumärke är det ett mycket otydligt begrepp som bland annat används för att 
beskriva mäns liv och upplevelser av könets egenskaper. Nordberg menar att trots otydlighe-
ter i begreppet beskriver vi dagligen världen utifrån feminina eller maskulina drag. Författaren 
uppmanar till analys av mäns identifikation av femininitet, någon hon anser inte görs eftersom 
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genusforskare fokuserar på problematisk maskulinitet i högre grad. Nordberg anser att mäns 
identifikation med femininitet bör ses som positiv, inte som en risk för stigmatisering av en-
skilda män eller grupper av kvinnor och män.50  
 Nordberg beskriver forskning hon utfört gällande ”görandet” av maskulinitet 
och femininitet hos 17 män verksamma i så kallade kvinnoyrken såsom sjuksköterskor och 
damfrisörer. Som referens intervjuades även 17 kvinnliga kollegor till männen. Nordbergs 
slutsats var att både kvinnor och män ofta använda maskulinitets- och femininitetskoncept. 
Vidare ansåg männen sig inte vara en ”traditionell man” eller se ut som en ”riktig man”. Den 
”traditionelle mannen” beskrevs som sexistisk och auktoritär, någon som gärna drack öl och 
spelade. ”Den riktige mannen” klädde sig i manligt kodade kläder, röde sig ”manligt” och var 
intresserad av sport och andra manligt kodade aktiviteter. Även om både män och kvinnor 
beskrev den ”riktige mannen” som någon som bejakade vissa feminina egenskaper såsom 
empati, fanns en oro för att bli alltför feminin och med det omanlig. Nordberg upplever en 
ständig vägning mellan manligt och kvinnligt och en rädsla för att bli ”för mjuk” och med det 
risken att uppfattas som en ”feminin homosexuell man”.51 
 Connell beskriver i sin artikel A whole new world: remaking masculinity in the 
context of the environmental movement, som även beskrivs ovan, att den andra vågens femi-
nism orsakat ett offentligt ifrågasättande av maskulinitet. Connell ser maskulinitet som ett 
komplext begrepp men förklarar det som att maskulinitet står alltid i relation till femininitet, 
vilket leder till en maktobalans. Connell poängterar att det inte finns en typ av maskulinitet, 
utan flera. Dessa olika maskuliniteter skapas genom maktförhållanden mellan män. Den typ 
av maskulinitet som för tillfället är den dominanta i samhället står bakom en patriarkalisk 
institutionalisering och underordning av kvinnan. Connell anser att homofobi är ett klassiskt 
hinder som gör nära relationer mellan män svårare att forma och feminismen svårare för män 
att ta in. Att konstruera ett nytt, jämlikare, jag innebär att mannen tar avstånd från en stor del 
av befolkningen, de hegemoniska männen, kommer över en smärre homofobi samt ambiva-
lens gällande feministisk teori.52 
 

3.4 Män och jämställdhet 
Aarseth och Olsen beskriver i sin artikel Maskulinitet, imagination och livssammanhang - att 
nå förändringspotentialer hos män hur forskningen de senaste 20 åren visat att det skett och 
fortfarande sker en stor social förändring i mäns familje- och arbetsliv. Aarseth och Olsen 
beskriver det nordiska projektet ”Välfärd, maskulinitet och social innovation” som genomför-
des fram till 2005 i samtliga nordiska länder. En av slutsatserna var att nordiska män i medel-
klassen är något av företrädare för ett manligt förändringsprojekt och att de visar ett tydligt 
mönster av ökad jämställdhet inom arbets- och familjeliv.53 Studien visar en vilja till föränd-
ring i familjerelationer men att få män problematiserar rådande maskulinitetsideal inom andra 
livsområden. Önskan om förändring upplevs av forskarna som begränsad till individuella mål. 
Ytterst få talar om en större samhällsförändring gällande strukturella fördelningar i samhälle. 
Aarsteth och Olsen menar att forskningen visar på förnyelse och förändring gällande män i 
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nära relationer men att den samtidigt inte visar en vilja att förändra samhälleliga maktstruktu-
rer knutna till kön.54  
  

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning  
Den tidigare forskning vi har valt att presentera består av såväl kvalitativa forskningsartiklar 
som böcker. Skälet till att denna forskning är relevant för denna undersökning är att den ger 
en beskrivning ur olika aspekter som är kopplat till vår undersökning och belyser hur män 
uppfattar feminism, genus och jämställdhet. Edley och Wetherall55  och Riley56  beskriver 
mäns konstruktion av feminism och de kommer fram till liknade slutsatser som innebär att 
män ser feminismen som positiv men feministerna som negativa. Dessa författare pekar på en 
syn på feminism bland män som innebär att alla är lika och ska vara jämställd. Men författar-
na invändning mot denna syn är att den bygger på att kvinnor ska förstås utifrån män som 
norm och förnekar därmed skillnader i livsutrymme mellan könen och bidrar till en ojäm-
ställdhet. 
 Feminismens påverkan på män beskrivs utifrån olika aspekter, Pease57 beskriver 
hur män ska bli engagerade i feminism genom att rekonstruera mäns intresse för feminism  
och uppmuntra social empati hos männen. Medan Mareck58 skriver om hur två författare kan 
komma fram till motsatta slutsatser kring hur män påverkas av feminismen. Där den ena bo-
ken kommer fram till hur feminismen får män att känna sig skuldbelagda och den andra bo-
ken slutsats är att feminism inte har så stor påverkan i människors vardag. Connell59  beskri-
ver en grupp mäns positiva inställning till feminism i kombination med deras avsaknad av 
djupare kunskap om feminism samt deras skuldkänslor som uppkommer av att vara man i 
relation till feministisk teori. 
 Mäns konstruktion av genus beskrivs i tidigare forskning av Kimmel60  som att 
vi förstår våra egna erfarenheter genom att förstå genus. Samt att män kan förstås som stan-
darden vilket resulterar i ett maktövertag mot dem som inte omfattas av den manliga normen. 
Att denna makt är osynlig innebär att normen ter sig som könsneutral, en illusion som enligt 
Kimmel är negativ för både män och kvinnor. Män fortsätter tro att de mäts enligt en objektiv 
standard och kvinnor att kvinnor mäts enligt en standard de aldrig kan uppnå.61 Nordberg62 
beskriver forskning hon utfört gällande konstruktionen av genus och pekar på att vi dagligen 
beskriver världen utifrån femininet eller maskulinitet. Nordberg uppger att det pågår en stän-
dig vägning mellan manligt och kvinnligt och en rädsla för män att bli ”för mjuk” och därmed 
riskera att uppfattas som homosexuell. Connell63 ser skapandet av, genus och då främst, mas-
kulinitet som ett komplext begrepp men förklarar det som att maskulinitet alltid står i relation 
till femininitet, vilket leder till en maktobalans. Connell poängterar att det inte finns en typ av 
maskulinitet, utan flera.  

                                                 
 
54 Aarseth & Olsen, 2004 
55 Edley & Wetherall, 2001 
56 Riley, 2001 
57 Connell, 1990 
58 Marecek, 2000 
59 Connell, 1990 
60 Kimmel, 2004, s. 5ff 
61 Kimmel, 2004, s. 5ff 
62 Nordberg, 2004 
63 Connell, 1990 



 

 
 

21
 

 Män i relation till jämställdhet beskrivs i tidigare forskning av Aarseth och Ol-
sen som menar att deras forskning tyder på förnyelse och förändring gällande män i nära rela-
tioner men att den samtidigt inte visar en vilja att förändra samhälleliga maktstrukturer knutna 
till kön.64  

4 Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel om teoretiska utgångspunkter berör feminism i formen av radikalfeminism, ge-
nus och genusmönster. Syftet med dessa valda teorier är att ge en bakgrund till analysen av 
datamaterialet och begreppen som diskuteras av informanterna i intervjuerna under kapitlet 
resultat och analys. 
 

4.1 Radikalfeminism   
Det är svårt att tala allmänt om ideologin feminism, då begreppet feminism rymmer flera olika 
inriktningar, definitioner och innebörder. Oavsett vilken inriktning det talas om kan feminis-
men dock sägas ha gemensamt beskrivningen att kvinnor är underordnade män och att detta 
förhållande bör ändras.65 När det talas om feminism genom historien och fram till nutid är det 
om första och andra vågen av feminism. Den första vågen handlar om medborgerlig politik 
gällande lag, rättigheter och medborgarskap. Denna kamp inleddes på 1700-talet. Den andra 
vågens feminism handlar om en politisk omgruppering, en mellanmänsklig politik där det 
personliga blev politiskt. Det är dock viktigt att påpeka att den ena inte avslutar den andra, 
utan att de figurerar parallellt.66  

Radikalfeminismen utgår från att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och att för-
trycket av kvinnor är den mest utbredda och grundläggande formen av förtryck67. Den anser 
att kvinnoförtryck existerar oavsett klass, etnicitet, tidpunkt eller samhällssystem och att det 
framkallas genom patriarkatet.68 Med patriarkat menas ”ett samhälleligt system som bygger 
på mäns dominans över kvinnor” och radikalfeminismen utgår från att alla män drar fördel av 
att vi lever i ett patriarkat. Radikalfeminismen ifrågasätter synen på manligt och kvinnligt, där 
det som är kvinnligt nedvärderas. Radikalfeminismen ställer sig också kritiskt till heterosexu-
alitet som norm i samhället och dess roll i den patriarkala maktutövningen.69   

Även om vi väljer att tala om radikalfeminism som en enhetlig inriktning inom femi-
nismen, kan radikalfeminismen sägas vara en lös term som används för att benämnda de olika 
influenser som kom av andra vågens feminism.70  

Begreppet patriarkat myntades av Kate Millet i boken Sexualpolitiken 1970. I sin bok 
uppger Milletts att förhållanden mellan män och kvinnor, i alla kända samhällen, baserats på 
makt och att förhållanden alltid har en politisk karaktär. Hon menade att män dominerar kvin-
nor inom alla områden av samhället vilket i sig gör att systemet uppfattas som naturligt och 
därmed osynligt. Patriarkatets ideologi finns med redan från barnsben inom familjen. I många 
avseenden accepterar kvinnor att vara underlägsna männen, men kvinnor hålls också nere med 
våld och hot om våld. Det yttersta uttrycket för kontrollen av kvinnor som sexuella varelser är 
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våldtäkten. Millet anser att det patriarkala systemet står bakom allt våld mot kvinnor, oavsett 
om det gäller sexuellt våld i västvärlden, änkebränning i Indien eller kvinnlig omskärelse i 
Afrika. Men patriarkatet handlar inte enbart om fysiskt våld eller hot om våld. Radikalfemi-
nismen visar också på en ekonomisk exploatering av kvinnor genom att kvinnor hålls ekono-
miskt beroende av män.71 Millet uppger vidare att det enda sätt att eliminera manlig kontroll 
är att eliminera genus, i form av sexuell status, roller och temperament, vilka alla konstruerats 
i ett patriarkaliskt system. Millet uppger att patriarkaliska system överdriver de biologiska 
skillnader som existerar mellan man och kvinna, något som leder till att män föreskrivs domi-
nanta eller maskulina roller och kvinnor alltid underställda, feminina roller.72 

Radikalfeminismen poängterar att ”det personliga är politiskt”73 och vill lyfta fram 
kvinnoförtrycket i den privata sfären, såsom mäns kontroll av kvinnor inom familjen, om sex-
uellt förtyck inom och utom familjen, kvinnomisshandel och kvinnoförakt. Radikalfeminis-
men skapades av kvinnor för kvinnor under 1960-talet som en reaktion mot att kvinnor tillde-
lades roller utifrån mannens behov, såsom sekreterare, hemmafru eller sexobjekt. Inte ens 
inom 1960-talets radikala vänstergrupper, vars syfte var att skapa en rättvisare världsordning, 
fanns jämlikhet mellan könen, utan kvinnan fick en undanskymd plats i samtliga grupper.74  

För att ge mer makt åt kvinnor i samhället ansåg den radikala kvinnorörelsen att det var 
viktigt för kvinnor att enas som grupp och att männen, åtminstone inledningsvis, måste hållas 
utanför. De ansåg att ett visst mått av separatism var nödvändigt för att stärka organisationen. 
Kvinnorörelsen organiserade sig i grupper enligt en metod som kallades medvetandehöjning. 
Inspirerad av maoismen gick den ut på att kvinnorna gruppvis delade med sig av personliga 
erfarenheter av att vara en förtyckt kvinna. Tillsammans i gruppen analyserades erfarenheter-
na politiskt och strategier för förändring diskuterades. Kvinnor som tidigare känt sig ensamma 
med sina erfarenheter upptäckte nu att de delade dem med många andra. Kvinnorna hade en 
gemensam fiende, patriarkatet. 75  

 

4.2 Genus  
Begreppet genus har inom feminismen tillkommit som en beteckning för att kön skapas soci-
alt och historiskt, det vill säga en konstruktivistisk uppfattning av kön76. Från de tidiga liberal-
feministiska tänkarna fram till dagens debattörer formulerar feminismen en kritik av samhäl-
lets sätt att se på kön. Kritiken har en politisk grund som baseras på att samhället behandlar de 
två könen olika, och då till kvinnokönets nackdel. Precis som det finns flera inriktningar inom 
feminism måste det också finnas flera sätt att se på genus. Enligt Butler kan ingen enkel defi-
nition av genus vara tillräcklig och att det är viktigare att följa genusbegreppets färder genom 
den offentliga kulturen än att finna en exakt och lämplig definition.  

Den beskrivning av genus vi utgår från har den gemensamma nämnaren att genus är so-
cialt konstruerat och beskriver en samhällsordning som bygger på antagandet att vi tillsam-
mans skapar genus och upprätthåller det genom vanor, seder och bruk.77 Att vara man eller 
kvinna är inget oföränderligt tillstånd utan ett ständigt pågående arbete. Begrepp som masku-
lin och feminin är notoriskt föränderliga och varje begrepp har en social historia vars betydel-
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se förändras radikalt beroende på geopolitiska gränser och kulturella restriktioner av vem som 
föreställer sig vad och i vilket syfte. Begrepp som betecknar genus är således aldrig slutligt 
avgjorda, utan omskapas ständigt. Om vi fortsätter tänka oss att ens genus är ett slags görande 
eller ett skapande, en oupphörlig aktivitet som delvis utförs utan ens vetskap och vilja uppger 
Butler att det för den sakens skull inte är automatiskt eller mekaniskt. Genus är istället en 
praktisk improvisation inom en scen av tvång som man skapar tillsammans med andra eller 
för någon annan, imaginär eller verklig.78 Alltså handlar genus inte om enkla skillnader eller 
fasta kategorier. Istället handlar det om relationer, gränser, praktiker, identiteter och bilder 
som kommer till genom aktivt skapande i sociala processer som formar människor liv på 
djupgående och ofta motsägelsefulla sätt.79 Att göra genus handlar till exempel om att saker, 
inte bara människor, och ting laddas med genus så att de med tiden kan skifta från maskulint 
till feminint en process som visar att genus skapas och följaktligen inte är konstant80. 

Feminister menar att genus är en relationell kategori och att kvinnligt alltid måste för-
stås i relation till manligt. Män är det som kvinnor inte är och kvinnor det som inte män är. 
Denna uppdelning i dualismen är det som skapar skillnader mellan könen och detta tänkande 
är sammanvävt med idéer om genus i den västerländska kulturen.81 Att dela upp och förstå 
saker i motsatspar kan ses som en metod för att skapa orsak och göra förklaringar. Dessa upp-
delningar förstärks genom att de tilldelas rekvisita som gör dem mer kontrastfyllda.82  

Att se till hur kön påverkas och förändras i olika relationer, samhällen och tider går bor-
tom den enklare förklaringen att kön endast är en biologisk egenskap, som något naturligt 
som inte går att förneka och något ”som sitter i kroppen” som gör dess bärare mer eller mind-
re lämpade att utföra olika uppgifter. Butler skriver att hon vill bekämpa former av essentia-
lism som menar att genus är en sanning som finns där inom kroppen som något vi inte kan 
förneka och som behandlas som givet. Butler säger vidare att det är där genussystemet utma-
nas, möter nya kategorier och ifrågasätts som genus visar sig vara formbart och föränderligt83. 
Connell hävdar i sin bok Om genus att mäter man en lång rad egenskaper och personlighets-
drag med psykologiska metoder, är det sällsynt att finna skarpa genusskillnader. Små skillna-
der, eller inga skillnader alls, är snarare det vanliga. Uppfattningen om att vi själva skapar 
våra genus, som grund för genusindelningen vederläggs helt enligt Connell.84 Även Butler 
skriver om hur begreppen om maskulint och feminint återkommer, något förändrade men 
ändå i upprepande former.85 

 

4.3 Genusmönster 
Den feministiska samhällsanalysen av dagens Sverige och andra västerländska samhällen me-
nar att ordningen mellan könen har en systematisk karaktär och visar sig i alla aspekter av 
samhällslivet86. Människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina och vi intar en 
plats i genusordningen eller förhåller oss till den plats vi har blivit tilldelade genom vårt sätt 
att vara i det dagliga livet. Genusmönster kan skilja sig radikalt åt mellan olika kulturella kon-
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texter men de är fortfarande genusmönster. Genusordningen fortplantar sig socialt, inte biolo-
giskt, genom kraften hos de strukturer som begränsar det individuella handlandet och därmed 
kan genusordningen verka oföränderlig. I verkligheten förändras genusordningen ständigt i 
takt med att vi som människor skapar nya situationer och strukturerna utvecklar kristendenser 
så att det är ett ständigt pågående arbete med att märka ut genusgränserna.87   
Hirdman skriver vidare att genus kan ses som ett kontrakt som ringar in det strukturella tvång 
som båda könen tyngs ned under. Detta kontrakt kan ses som en antydan till förhandling mel-
lan könen men också som en förståelse av fördelar som de kan uppleva av att upprätthålla 
kontraktet.88 Det är viktigt att notera att genusordningens, eller genuskontraktets om man så 
vill, utdelning ofta tillfaller män som grupp. Enskilda män kan tjäna mer än andra, eller mind-
re, eller ingenting alls, beroende på deras placering i den sociala ordningen. Och vissa grupper 
av män kan vara kollektivt uteslutna från delar av den genusordningens utdelningen.89 Till 
exempel är män och pojkar som avviker från den traditionella maskuliniteten ofta utsatta för 
diskriminering90. Ingen är tvingad att leva enligt genusmönstret men det kan kosta på att gå 
emot strukturerna. För olika människor kan strukturerna medföra olika kostnader i form av 
minskade resurser, ökad ansträngning, straff, krav på att förklara sig och motivera sig osv.91 
Detta kan även göra det svårt för enskilda människor att förändra de strukturer som bär upp 
hela systemet. 
 

4.4  Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Bärande tankegångar i kapitlet om teoretiska utgångspunkter är radikalfeminismens syn på 
kvinnor som underställda män och att detta visar sig i alla aspekter av samhället. Den andra 
teoretiska utgångspunkten är genus med betydelsen att genus är en social konstruktion som 
något alla människor relaterar till. Dessa teoretiska utgångspunkter får betydelse för vårt ma-
terial då de ger en bakgrund till att förstå, en radikalfeministisk, samhällsbeskrivning som 
ibland står i kontrast till hur informanterna i denna undersökning konstruerar sin verklighet i 
avseende feminism, genus och jämställdhet. 
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5 Resultat och analys  
Vi har valt att sammanföra resultat och analys i detta kapitel. Detta innebär att vi i ett och 
samma kapitel länkar samman insamlad empirisk data med vår valda teori, tidigare forskning 
samt våra egna slutsatser. Vi använder oss av flertalet citat från de tre gruppintervjuerna för 
att på så sätt ge läsaren en god bild av resultatet. Citaten är till för att ge läsaren en ökad möj-
lighet att ta ställning till rimligheten i vår analys samt ökad möjlighet till reflektion över in-
formanternas sätt att tala om feminism, genus och jämställdhet. Kapitlet är uppdelat i tre de-
lar, mäns konstruktion av feminism, genus samt jämställdhet, utifrån tidigare uppställda fråge-
ställningar. För mer information gällande sammansättning i diverse intervjugrupp se bilaga 3. 
 

5.1 Mäns konstruktion av feminism 
Vår första forskningsfråga att besvara är hur män konstruerar feminism. 

5.1.1 Vad betyder feminismen för våra informanter? 

De åtta informanter som ingick i vår undersökning uttrycker sig relativt likartat i deras defini-
tion av vad feminism är. Flera av informanternas spontana reaktion på frågan vad är feminism 
uttryckte att de tyckte det var svårdefinierat och en av informanterna menade att eftersom 
”alla är feminister nuförtiden” är svårt att veta vad feminismen egentligen innebär. 

Christoffer: Det är nog många som utger sig för att vara feminister som skulle säga olika defini-
tioner på vad en feminist är. Men om de som då så att säga är experter och anser sig vara femi-
nister, om inte ens de kan ge samma definition, hur ska då den gemena massan kunna göra det 
liksom?  

Att det kan vara svårt att definiera vad feminism är tycker vi är förståligt. Det är svårt att tala 
allmänt om ideologin feminism då begreppet feminism rymmer flera olika inriktningar, defini-
tioner och innebörder. Oavsett vilken inriktning man talar om kan feminismen dock sägas ha 
gemensamt att den anser att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör änd-
ras.92 Alla informanterna ansåg att feminismen handlar om att det ska vara jämställt mellan 
män och kvinnor, det vill säga de höll med den allmänna definitionen av feminism. Den enda 
avvikelsen från den definitionen var att två av informanterna uttryckte att en feminist måste 
vara någon som aktivt arbetar för jämställdhet. Även om samtliga informanter inledningsvis 
uppgav att feminism handlar om jämställdhet så kom det senare under intervjuerna fram en 
fördjupad bild av deras förståelse av feminism. En av informanterna, Mårten, talade om femi-
nism som en exklusiv klubb för kvinnor om kvinnofrågor. Jon var inne på samma spår men 
menade att feminism innebär att kämpa för det kvinnliga och inte bara om jämlikhet. 

Jon: Feminism, det borde väl vara att framhålla det kvinnliga könet. Det har väl egentligen ing-
enting med män att göra överhuvudtaget. Det är väl att kämpa för det kvinnliga.  

Jon uttrycker att feminism handlar om en kvinnokamp medan de andra informanterna i början 
av intervjuerna beskriver feminismen som något som berör båda könen eftersom det handlar 
om jämställdhet. Det bör nämnas att informanterna var ganska fåordiga när vi bad dem att 
utveckla vad de ansåg att feminism var. Vår tolkning av detta var att de inte hade funderat på 
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ämnet tidigare och att de var osäkra på innebörden. En av informanterna, Jon, sa i slutet av 
intervjun att han aldrig hade diskuterat det här ämnet och att intervjun hade fått honom att 
tänka om lite.  

Informanten Hannes ansåg att det inte var själva problembilden - att det inte är jämställt 
- som vi bör debattera om. Istället anser han att det är lösningarna som är intressanta och att 
det är det som skapar osämja gällande feminism. Detta är något som kan tolkas ha samband 
med feminismens många, separerade, inriktningar. Samtliga inriktningar är överens om pro-
blemet – ojämställdheten - men lösningen och även orsakerna skiljer feminismerna åt.  

5.1.2  Man och feminist 

När vi frågade informanterna om det går att vara man och feminist svarade alla ja, men endast 
två informanter ville kalla sig själva för feminister. Martin var en av de två, men han uppgav 
att han endast skulle kunna kalla sig feminist i vissa lägen. Anledningen till detta uppgav han 
var att han inte kände någon feminist som han kunde identifiera sig med. Den andra av dessa 
två informanter, Sven, uppgav att han var uttalad feminist men att hans dilemma var att han 
inte riktigt visste sin plats inom feminismen. 

Sven: Det är kvinnor som driver feminismen framåt för de vill tala för sin sak. Men, den naturli-
ga motsidan är männen som då inte, kanske antingen känner sig delaktiga eller kanske motstån-
dare till saken. Så ser jag det hela och jag vet inte riktigt. Jag har svårt att se min plats i det eller, 
kanske att jag inte tillåts släppas in i feminismen heller. 

Vi tänker att radikalfeminismens historiska utveckling kan ha medverkat till att Sven i vår 
undersökning uttrycker en känsla av att inte vara välkommen inom feminismen. Radikalfemi-
nismens framväxt under 1960-talet innebar ett visst mått av separatism från manligt inflytan-
de, vilket än idag kan ha verkningar genom att Sven uttrycker en känsla av utanförskap inför 
att kalla sig feminist. Svens känsla av utanförskap kan också härledas till att feminismen, och 
då även i hög grad inom radikalfeminismen, arbetat för att uppmärksamma kvinnors personli-
ga erfarenheter av att vara en del av en förtryckt grupp. Männen gavs en undanskymd plats, 
något män enligt radikalfeministisk teori är ovana vid. En av radikalfeminismens förgrundsfi-
gurer Millett menade att män dominerar kvinnor inom alla områden av samhället och att om 
det då skapas en rörelse där kvinnor tar makten borde det, enligt vår radikalfeministiska ana-
lys, göra män som grupp rädda för att förlora sin maktdominans. 93 Och därigenom mindre 
benägen att vara delaktig i en rörelse som feminismen. 

Sven: Men jag tror att det är vanligare att kvinnor är feminister idag, därför tror jag att kvinnor 
bedriver sina frågor som är viktiga för dem. Jag tror att många av de här frågorna är viktiga för  
alla och också behöver män som driver frågorna tillsammans med kvinnorna. 

Sven uttrycker att feministiska frågor är viktiga för alla och att både män och kvinnor behövs 
för att driva dessa frågor. Sven pekar på att det främst är kvinnor som är feminister och driver 
feministiska frågor, något även flera andra informanter berör. Dock problematiserar ingen av 
informanterna frågan om varför de upplever att det bara är kvinnor som driver feministiska 
frågor.  
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5.1.3 Mäns åsikter om feminism. 

När vi frågade informanterna vad de tycker om feminismen uttryckte sig de flesta av infor-
manterna i positiva ordalag. En av informanterna, Sven, uttryckte sig väldigt positivt om fe-
minism och sa att den var nödvändig.  

Sven: Jag tycker att vi behöver feminism för att just belysa skillnaderna som finns. Hade det inte 
funnits feminism så hade vi inte sett det här, utan vi hade tagit saker och ting för givet, att det är 
så här det är. Sen att det också ska nyanseras och utvecklas, jag menar hur många, jag vet inte 
hur många årtionden har liksom, varit så här, utveckling. Det kanske inte är slut här, som allt an-
nat. Men det kanske också är dags att föra fram en ny sida. Den ska väl utvecklas som alla andra 
vetenskaper. 

Även om Sven upplever feminism som något positivt för samhället menar han också att den 
behöver utvecklas precis som andra vetenskaper utvecklas. Vi tolkar det som att han menar att 
i takt med att samhället utvecklas måste också feminismen utvecklas för att ha en reell plats i 
samhället. Under en av gruppintervjuerna talade informanterna om feminism som något nega-
tivt eftersom i den aspekten att de ansåg att begreppet blivit urvattnat och att feminismen bli-
vit för politisk. Edley och Weherall beskriver liknande uttryck från sina informanter då de 
upplever att männen är för feminism så länge personen (kvinnan) som står för åsikten inte är 
fanatisk eller för seriös i kampen att uppnå jämlikhet.94 Ur ett radikalfeministiskt perspektiv 
bör tilläggas att jämlikhet står i nära relation till politik. Den mellanmänskliga politiken har 
sedan 1960-talet varit viktig, främst beskriven genom uttrycket ”det personliga är politiskt”.95 
Vad våra informanter anser är för politiskt inom feminismen kan vi dock inte svara på. 

Några av informanterna uttryckte att de tyckte att feminismen var positiv men att de inte 
kände att de hörde hemma i den på grund av dess relation till en viss inriktning inom politik. 
En av informanterna sa:  

Mårten: Det känns som att den tagits till en del av det politiska samhället och stannat där. Det 
finns ingen på andra sidan som vill ta i den med tång. Man får hitta på ett nytt ord och använda 
det på andra sidan då. Om man vill rösta blått så blir det garanterat fel att kalla sig feminist för 
då är man vänsterpartist eller feminist, FI [Feministiskt Initiativ författares förtydligande] till 
och med. Och då får man stå och försvara den åsikten istället. De behövs men ordet har blivit 
förvrängt, hamnat i fel forum 

Flera av våra informanter efterlyser alltså en förändring inom feminismen. Mårten efterlyser 
till och med ett nytt ord med samma innebörd som tidigare men med neutrala föreställningar 
om det. Informanterna uttrycker en vilsenhet och ett motstånd mot feminister. Kanske behö-
ver feminismen, som Sven och Mårten uttrycker det, utvecklas och skapa en ny sida som till-
talar och engagerar fler, då förhoppningsvis även män. Adami beskriver i en artikel ett lik-
nande resonemang med skillnaden att han inte är besvärad av feminismens dragning mot par-
tipolitik utan ogillar feminismens demonisering av 96 Flera av informanterna upplever alltså 
tydliga kopplingar mellan feminism och partipolitik, främst vänsterpolitik. Tre av informan-
terna nämner spontant kopplingar mellan feminism och kända feministiska företrädare då de 
ska förtydliga vad de anser om feminismen. Två av informanterna uttrycker sig enligt följan-
de. 
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Mårten: För mig har det blivit ett ganska negativt ord sedan Gudrun Schyman sprang in och tog 
det namnet till sitt parti liksom. Jag är inte riktigt på den fronten om man säger så, politiskt. Och 
för mig klangar det ordet mer negativt än det gjorde tidigare. En feminist är en vänstervriden 
kvinna med väldigt mycket åsikter.  

Christoffer: Jag tycker att feminismen generellt sett har fått en ganska negativ klang på sista ti-
den därför att de feminister som märks är de som är ganska trötta och gamla lika Gudrun Schy-
man hållet. Antingen är de åt det hållet ganska trötta eller aggressiva. 

 
Mårten och Christoffer, i viss mån även informanten Martin, uttrycker sig på ett likartat sätt 
då de kopplar samman feminister med något negativt och stereotypiserar genom att Gudrun 
Schyman nämns, oberoende av varandra, som något negativt för feminismen. Edley och 
Wetherall beskriver hur män producerar negativa stereotyper för att bekämpa feminism. Kan-
ske är Mårten, Christoffer och Martin inte medvetna om konsekvenserna deras uttalanden kan 
få. Edley och Wetherall skriver om att uttalanden som deras, där feministiska företrädare 
kopplas samman med negativa fördomar som att de är trötta och gamla, kan förminska femi-
nistsiska företrädares trovärdighet och nödvändighet.97 Det är dock möjligt att informanterna 
uttrycker sig negativt om feminister för att dessa kopplas samman med en vänsterpolitik de 
inte sympatiserar med inte för att stereotypisera och kämpa mot feminismen. Det bör poängte-
ras att fem av åtta informanter inte uttalar sig på liknande sätt genom att stereotypisera femi-
nismen utan istället talar mer om feminismen som svårdefinierbar. 

Det är intressant att feminismen har olika innebörder för de olika informanterna även 
om skillnaderna i de flesta fall är små. En av informanterna, Daniel, förtydligar detta genom 
att påpeka att det går att välja sin egen definition av feminism, att vi inte okritiskt behöver ta 
till oss andras definition av feminism.  

Daniel: Så som jag ser på feminism så ser jag det som positivt men då väljer jag ju bort de ex-
trema bitarna de som står för något som jag inte tycker är ett sunt sätt att se saker och ting. 

 

5.1.4 ”Feminister ser bara problem” 

Flera av informanterna uttrycker i intervjuerna att feminister bara ser problem, att problemen 
de ser är subjektiva och saknar helhetssyn. Informanten Martin förtydligar vad han menar 
genom detta uttalande om subjektivitet. 

Martin: Feministerna vill ha ett jämställt samhälle som vi har pratat om. Men som sagt så ser de 
bara sina egna, de är rätt subjektiva om man säger så. De ser bara problem, kvinnliga problem. 
Jag tycker att feminister över huvud taget är ganska, de har skygglappar på sig om man säger så. 
De ser inte ingen helhet liksom.  

Martin anser alltså att feminister är ensidiga och enbart ser kvinnors problem. Även Mårten 
anser att feminismens problembild är för snäv.  

Mårten: De har uppenbarligen siktat in sig på en kvinna, som det känns i alla fall, en svensk 
kvinna som har lite lägre lön än en man som i stort sett har likadant jobb. Det finns värre saker 
att ta hand om tycker jag. Som utslagna människor, kvinnor till att börja med. Som inte ens har 
ett jobb. 

                                                 
 
97 Edley & Wetherall, 2001 



 

 
 

29
 

Ur ett radikalfeministiskt perspektiv ses förtrycket av kvinnor som det mest utbredda och 
grundläggande formen av förtryck98. Martins och Mårtens uttalanden kan ses som att de inte 
anser kvinnor vara de mest förtryckta i samhället. Citaten ovan kan ur ett radikalfeministiskt 
perspektiv tolkas som ett resultat av mannens överordning inom alla områden av samhället, 
något som i sig gör genussystemet naturligt och därmed osynligt.99 Våra manliga informanter 
kan finna det svårt att se feminismen som viktig då de inte kan se ojämlikheten radikalfemi-
nismen påtalar finns mellan könen. Att skapa en diskussion kring grupper i samhället, som 
Mårten gör med ämnet utslagna människor, kan också vara ett sätt att avleda uppmärksamhet 
från den feministiska problembeskrivningen. För vem är det som avgör vilka orättvisor och 
problem som är värda att uppmärksammas.  

Informanternas påståenden kan också tolkas som att de vill poängtera att inte bara kvin-
nor förlorar på genusordningen i samhället. Kanske har feminismen ett ansvar för alla grupper 
som förlorar på genusordningen om en förändring ska kunna ske. Connell skriver att genussy-
stemets utdelning ofta tillfaller män som grupp, men att inte alla män tjänar på det. Enskilda 
män kan tjäna mer än andra män, eller mindre, eller ingenting alls, beroende på deras placer-
ing i den sociala ordningen.100 Martin berör detta kortfattat genom att säga: 

Martin: Det finns ju vissa områden som jag tycker att kvinnor har det, liksom borde ha det bättre 
än de har om man säger så. Men det finns ju även områden där kvinnor har det bättre än män. 
Men det behandlar de aldrig. 

Om vi ska utgå från vad många av våra informanter upplever kanske radikalfeminismen skul-
le locka fler om den var mer öppen för att fler grupper i samhället än kvinnor förlorar på ge-
nusordningen. På frågan om vad feminister vill ansåg flera av informanterna att feminister är 
för negativa. Två av informanternas resonemang löd så här. 

Mårten: Feministerna vill nog väl. De flesta ideologier har väl den grundtanken att det ska vara 
ett bra samhälle. Så jag tror inte att de vill något dåligt, men ja, det handlar väl lite om perspek-
tiv på något sätt. När man går och gapar och skriker om problemen konstant istället för att belysa 
de saker som har blivit bättre. 
Intervjuare: Tänker du att de är för negativa? 
Mårten: Jag får den känslan, garanterat. 
Martin: Det tycker jag också. Det är lite så här, inte för att det kanske är så, men man uppfattar 
dem som lite gnälliga, lite som gnällspikar. Det tycker jag också. Att de uppfattas som så. Att 
det är det som syns. 

Mårten och Martin upplever att feminister är gnälliga, något vi vill analysera i relation med 
radikalfeminismens teori att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och att förtrycket av 
kvinnor är den mest utbredda och grundläggande formen av förtyck.101  Att då feminister pe-
kar på detta förtryck och ifrågasätter samhällsordningen kanske göra att informanter upplever 
att deras värld ifrågasätts av feminister. Samt att i förlängningen eventuella fördelar de har, 
enbart utifrån egenskapen av att vara man, ifrågasätts och kanske tas ifrån dem. Vår analys är 
att det kan vara svårt för Mårten och Martin att ta till sig den feministiska kritiken av samhäl-
let eftersom den ifrågasätter saker som kanske tas för naturliga eller givna. Feministers kritik 
av samhället upplevs istället som ”gnällig” då dessa män inte ser de, enligt radikalfeministisk 
teori, fördelar de har genom ekonomiskt, privat och sexuellt förtryck av kvinnor.102 Även 
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Kimmel103  och Connell104 talar om denna osäkerhet i mansrollen som uppstår när mäns insti-
tutionella maktposition ifrågasätts. Att männen i grunden är rädda att förlora den identitet som 
det patriarkaliska samhället gett dem.  
 

5.2 Mäns konstruktion av genus 
Vår andra forskningsfråga att besvara var hur män konstruerar genus. 
 

5.2.1 Begreppet genus  

Begreppet genus visade sig vara i stort sätt okänt för våra åtta informanter. När vi frågade om 
informanterna om de kunde definiera begreppet genus var det endast en av åtta som kunde 
det. Flera av informanterna hade hört begreppet förut och gissade kring dess betydelse. Tre 
informanter nämnde orden manligt och kvinnligt, men kunde inte förklara vidare. Två infor-
manter sade sig inte alls veta vad begreppet innebär. En informant föreslog tveksamt att genus 
kan ses som en skillnad mellan man och kvinna, en analys över skillnader mellan könen. Den 
sista informanten trodde att det handlar om kön och uppgav att han känner personer som stu-
derat ämnet, men kunde inte vidareutveckla förklaringen. Den informant som kunde ge en 
detaljerad förklaring av begreppet genus var Sven, som gav följande förklaring till varför han 
visste vad genus innebär.  

Sven: Jag har läst en massa konstiga grejer, men jag läste antropologi en liten kort sväng. När 
man läser om andra kulturer är det kanske tydligare än det är för oss här. Det är lättare att se på 
andra kulturer som är främmande från vår egen. Till exempel där män lever som kvinnor, i ett 
samhälle som jag läst om då, där de behandlades som kvinnor. Trots att de biologiskt är män.   

Anledningen till att Sven kände till begreppet genus var alltså att han studerat antropologi och 
därmed fått en förklaring i relation till andra kulturer. Kimmel uppger att han är oroad över 
det låga antal män som deltar i kurser om genusvetenskap. Han tror att detta beror på att män 
vill undvika att bli beskyllda för patriarkaliskt förtryck. Kimmel anser att så länge män inte 
ser och ifrågasätter sin position i genussystemet kommer mannen fortsätta utgöra normen för 
samtliga av samhällets invånare. Mäns makt förblir osynlig och därmed normaliserad.105  

Eftersom de flesta inte kände till begreppet genus delgav intervjuaren informanterna 
Gemzöes förklaring att genus inom feminismen används som en beteckning på att kön skapas 
socialt och historiskt, det vill säga att det är en social konstruktion106. Sju av åtta informanter 
höll med om denna förklaring kring skapandet av kön, eller könsroller. De menade alla att 
samhället påverkar vårt sociala kön. Den åttonde informanten, Christoffer, uppgav att han tror 
att biologi har större inverkan på hur vi konstruerar könsroller än social påverkan. I samband 
med detta ändrade en av de sju, Hannes, sin åsikt något.   

Hannes: Nej, jag tror definitivt att man bygger ett kön i viss mån, det tror jag, men jag vill inte 
gå så långt att det är överordnat biologin. Jag vet inte om jag får vara lite fräck och tycka att det 
finns en risk för navelskådning ibland när man håller på med såna grejer. Alltså när man börjar 
gräva i huruvida det är biologi eller genus, då stirrar man sig blind då det är svårt att veta vad 
som kommer ifrån det ena eller det andra.  
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Hannes upplever att debatten kring genus kan resultera i vad han uttrycker som navelskåd-
ning, det vill säga att han ifrågasätter nödvändigheten i den.  
 

5.2.2 Könsbundna egenskaper  

Begreppet genus introducerades inte till informanterna förrän ungefär i mitten av intervjun. 
Innan dess användes begreppet könsbundna egenskaper, eller manliga och kvinnliga egenska-
per, för att på det sättet skapa en plattform där informanterna inte utgår från genusteori utan 
sina egna teorier kring kön, manlighet, kvinnlighet och så vidare. Nordberg finner i sin forsk-
ning att män och kvinnor ständigt beskriver världen utifrån maskulina och feminina egenska-
per med en konstant vägning dem emellan. Nordberg finner att män har en bild av hur de vill 
vara som män, där både maskulint och feminint kodade egenskaper uppges.107 Även om själ-
va begreppet genus under senare hälften av intervjun skapade förvirring, uttrycker informan-
terna under intervjuerna åsikter som stämmer överens med genusteori. Samhällets uppdelning 
i manligt och kvinnligt diskuteras ofta under intervjuerna och informanterna uttrycker åsikter 
gällande vad manliga och kvinnliga egenskaper är. Men då den direkta frågan om det finns 
särskilda manliga eller kvinnliga egenskaper ställs är det endast tre av åtta informanter som 
vill påstå det.  

Jon: Jag tror killar av naturen vill vara i centrum, låta mycket. 
Intervjuare: Ja, så det skulle vara ett exempel på en manlig egenskap? 
Jon: Jag tror inte att män är bättre på att liksom mecka med bilar eller något sådant. För det är 
troligtvis bara miljö. Men jag tror absolut att det finns skillnader mellan män och kvinnor.  

Jon anser att en manlig egenskap är att låta mycket, men uttalar senare under intervjun en 
tveksamhet gällande hur djupt rotad denna egenskap är hos män. Han föreslår att egenskapen 
att låta mycket skulle kunna förändras beroende på den omgivande miljön. Med andra ord 
uttrycker Jon att social påverkan kan ha större inverkan än medfödda egenskaper och motsä-
ger därmed sig själv. Mårten talar om sitt arbete där han upplever att män är mer fysiska och 
kan försvara sig själva och sin kollega, medan kvinnor är bättre på att tala sig ur svåra situa-
tioner istället för att slåss.  

Mårten: Vi kan dra en parallell till mitt jobb då. Det är en vansinnig fördel att vara stor och stark 
när det väl smäller, vilket det kan göra väldigt ofta. Men samtidigt för att undvika att det smäller 
så bör man kunna snacka och det brukar kvinnor vara betydligt bättre på. Medan de är betydligt 
sämre på att försvara sig själva, försvara sin kollega. Det är egentligen fakta bara sedan långt 
tillbaka, i den här branschen i alla fall. Där ser man ganska tydligt skillnader.  

Vidare funderar Mårten på om att kvinnors förmåga till muntligt försvar kan handla om en 
nödvändighet, en anpassning till hot som ersättning för muskelmassa. Även Martin anser att 
det finns egenskaper som är könsbundna men han kan inte nämna några. Fem av informanter-
na anser att det inte finns några könsbundna egenskaper. Detta överensstämmer i viss mån 
med Butlers teori kring genus som föränderligt och hur kön påverkas och förändras i olika 
relationer, samhällen och tider108. Detta innebär att det inte går att säga att kön endast är en 
biologisk egenskap, något som gör dess bärare mer eller mindre lämpad att utföra vissa upp-
gifter. Även Connell uppger att endast små eller inga genusskillnader alls går att finna mellan 
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män och kvinnor, även om man med psykologiska metoder mäter egenskaper och personlig-
hetsdrag hos bägge könen109.  

Bland de fem informanter som anser att det inte finns könsbundna egenskaper ges olika 
förslag gällande utveckling av personlighet och kön. Jonas och Daniel talar båda om uppväx-
tens inverkan och frånsäger sig helt möjligheten att det finns egenskaper hos människan som 
enbart beror på kön. Jonas talar istället om föräldrars samlade erfarenheter och att dessa förs 
över på barn. Sven resonerar kring Mårtens uttalande kring kvinnors utökade verbala förmåga 
och håller med om att förmågan att tala sig ur situationer är en form av nödvändig utveckling, 
en strategi för att överleva, men motsätter sig att detta skulle vara ett uttryck för någon typiskt 
kvinnlig egenskap. 

Sven: Okej att biologiskt är män större, mer muskler, mer testosteron. Men jag tänker inte att det 
har så mycket med egenskaper som är speciellt manligt eller kvinnligt. Det är biologiska skillna-
der som jag tror finns mellan alla. Jag lovar att det finns många kvinnor som kan spöa skiten ur 
mig! 

Sven åskådliggör skillnader inom gruppen kvinna man och att det finns svårigheter i att se 
verbal förmåga eller muskelmassa som kvinnlig respektive manlig egenskap. På följdfrågan 
om det är positivt eller negativt med föreställningar kring manligt och kvinnligt utvecklar 
Sven ämnet vidare.  

Sven: Jag tycker att det är jobbigt ibland. Jag brukar inte hamna under kriteriet typisk manlig 
liksom. Vilket innebär att jag antingen hamnar i en situation där jag får försvara att jag är man 
eller så måste jag förskjuta en manlighet jag inte vill vara. Så det blir en balansgång, liksom. An-
tingen så kan jag känna att nu så ska jag vara jävligt manlig eller att nu ska jag absolut inte vara 
det.  

Hirdman uppger att människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina och där-
med intar en plats i genusordningen alternativt förhåller sig till den plats de tilldelas på grund 
av sitt sätt att vara110. Sven upplever svårigheter i att passa in som man då han inte anser sig 
tillhöra den kategori som av samhället beskrivs som typiskt manlig. Connell menar att män 
och pojkar som avviker från den traditionella maskuliniteten ofta är utsatta för diskrimine-
ring111. Elvin-Nowak och Thomasson uppger att även om ingen är tvingad att leva enligt rå-
dande genussystem så kan det kosta på att gå emot denna struktur. Det kan leda till stora kost-
nader för individen i form av minskade resurser, ökad ansträngning, straff, krav på att förklara 
sig och motivera sig med mera112. Även Sven upplever ett behov av att försvara sin manlighet 
alternativt sin omanlighet.  
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5.2.3 Grader av manlighet  

När informanterna får frågan om det finns grader av manlighet, tillfällen då de känner sig 
mindre manliga än normalt, är det tre informanter som direkt relaterar till sig själva som di-
rekt beskriver sig som personer som inte är ”typiskt manliga”. Som anledning ger alla tre dess 
oförmåga till tekniskt kunnande, att ”fixa saker och mecka med bilar”.  Jon uttrycker sig 
dessutom som att han upplever sig som mindre manlig ”jämt och ständigt” och ger som ex-
empel hans oförmåga att bemöta kvinnliga kollegors behov av en ”fixare” på arbetet, något 
som även Sven och Jonas uttrycker. Även Nordberg finner att män som inte anser sig vara 
typiska manliga män beskriver vissa specifika sysslor som mer manlig än andra och att det är 
dessa kunskaper som männen anser sig sakna som gör dem till ”mindre manliga”. Nordberg 
menar att där finns en vägning mellan manligt och kvinnligt och en konstant rädsla för att bli 
”för mjuk” och därmed uppfattas som feminin, i förlängningen homosexuell113.  

Mårten, en av de fem informanter som uppger att de inte upplever en personlig grade-
ring av manlighet, uttrycker enligt vår tolkning denna rädsla då han poängterar att han snarare 
känner sig korkad än omanlig när han är otekniskt. Han visar motstånd när relationen oteknisk 
och omanlig kommer upp. Tre av informanterna som inte upplever grader av manlighet, Han-
nes, Daniel och Christoffer, relaterar genast grader i manlighet till utseende.  

Daniel: Men det är klart, jag tycker ändå att man kan se det. Jag kan tycka att olika tjejer och 
olika kvinnor är olika kvinnliga. Olika män är olika manliga. Så jag tycker att man kan vara oli-
ka manlig och kvinnlig. Men sen vad det beror på att man tycker så, det vet jag inte 

Christoffer fortsätter att diskutera grader i manlighet genom att relatera till homosexualitet. 

Christoffer: Jag tror det är mer tradition i det där med manligt och kvinnligt. Det är säkert en 
kombination i och för sig. Alltså, jag menar det finns ju fjollor till exempel och de är ju kvinnli-
ga i sitt sätt. Det finns ju i och för sig manliga bögar också.. På den nivån är det ju i princip helt 
biologiskt.  

Att be informanterna beskriva tillfällen då de känner sig mer manliga var svårare. De tre som 
tidigare beskrev sig själva i ordalagen ”inte typiskt manlig” uppger att känslan av att lyckas 
med något kan jämföras med känslan av en ökad manlighet. Sven ger även som exempel på 
en ökad känsla av manlighet tillfällen då han får stå upp och försvara någon och betonar den 
rent fysiska aspekten i att stå upp för någon. Övriga fem informanter anser inte att de relaterar 
till termer av mer eller mindre manlig. Däremot uppger en informant, Daniel, att han tror att 
vissa andra män kan känna ett behov av en ökad manlighet. Som exempel ges tendensen att 
”spänna sig på stranden” eller att köra en sportbil.  
 

5.2.4 Genusneutralitet - En ny form av sexism?  

Vid ett intervjutillfälle uttrycker två informanter i samma intervjugrupp, Hannes och Christof-
fer, vad som kan kallas en genusneutral framtoning. Enligt Riley kan en genusneutral framto-
ning beskrivas som att män och kvinnor ska behandlas lika oavsett sammanhang. Kritiken 
som riktas mot detta tankesätt är att då bortses det från att det i dagens samhälle har denna 
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inställning en framtoning som effektivt gynnar männen som standard för hur människor ska 
vara114.  

Hannes: Jag kan förstå ett mindre företag som i en anställningssituation väljer en man istället för 
en kvinna av just den anledningen, att ekonomin spelar en avgörande faktor där. Sen ”om du blir 
med barn så kastar vi ut dig”, då är det något fel på den arbetsplatsen. Då vet jag inte om någon, 
oavsett kön, vill ha jobb där. // Om man bara ser det rent krasst så är det ju inte alla som har den 
möjligheten heller om man bara räknar matten så att säga. Det kanske man gör om man pratar 
om anställningar, för att tid är pengar liksom. Ja, precis det är ju ingen diskriminering. Det är ju 
bara matematik för dem som har företaget. Om man har ett mindre företag så kan man ju förstå 
att det är mycket svårare, att det blir en beräkning. Vilket låter väldigt krasst men så är det ju. 

De två informanternas åsikter speglar en genusneutral attityd som menar att det är bra med 
jämställdhet men att det kanske inte alltid måste vara helt jämställt eftersom det finns andra 
faktorer som kan spela in. Exempelvis talar en av dessa informanter om ekonomi som en av-
görande faktor för att jämställdhet inte alltid är möjlig. I Hannes resonemang är det, enligt vår 
tolkning, underförstått att kvinnan alltid är en potentiell barnaföderska och därmed mindre 
ekonomisk för ett företag. Bakom det till synes neutrala resonemanget om lönsamhet döljer 
sig en systematisk diskriminering av kvinnor, då de inte kan leva upp till mannen som stan-
dard för hur människor ska vara.115 

Christoffer: Jag kan tycka att det naturligtvis är så att man alltid ska sträva efter att vara mer 
jämställda i arbetslivet och på det personliga planet men man ska ju inte ställa det till sin spets 
liksom. Jag tycker att det är fel att gå och säga till exempel att 50 % av alla i riksdagen ska vara 
kvinnor eller att 50 % av alla i riksdagen ska vara män. Jag tycker att de bästa ska få jobbet lik-
som, oavsett om de är män eller kvinnor. Sen är det ju svårt att få det riktigt 100 % jämställt, det 
kan det ju aldrig bli med tanke på att vi inte är byggda på det sättet. Kvinnor är ju de som har 
barn liksom, det är ju de som bär barn i nio månader och de kanske måste vara borta från jobbet 
under en sån period och då är det ju svårt att få samma lön en person som har jobbat de nio må-
naderna. Men självklart så ska vi ju sträva efter att få det så jämställt som möjligt och det är ju 
ett viktigt arbete. 

Christoffers genusneutrala resonemang förnekar skillnader hos livsutrymmet mellan män och 
kvinnor och begränsar kvinnor till att vara jämställda enbart i relation till manliga egenskaper. 
Jämställdhet blir ouppnåelig och en ”nästan” jämställdhet duger som ersättning.116 
Vidare frågar intervjuaren Christoffer om det kan bli jämställt mellan män och kvinnor. 

Christoffer: Ja men liksom inte 100% jämställt liksom. Det är klart att det kräver ju nästan att 
kvinnan inte får barn för hon måste ju jobba lika mycket som mannen till exempel och i och för 
sig då mannen borde ju vara ledig, alltså pappaledig lika mycket som kvinnan är mammaledig. 
Men i och med att kvinnan bär barnet kanske hon inte klarar av att jobba under den perioden 
kanske hon inte klarar av att jobba 100 % av den anledningen och då har hon ju ett handikapp.  

Christoffer anser alltså att total jämställdhet kräver att kvinnan avstår från barn och därmed 
kan arbeta lika mycket om mannen, alternativt att mannen tar ledigt i samma utsträckning 
som kvinnan i samband med barnets födsel. Dock anser Christoffer att det är troligast att 
kvinnan behöver den största delen av föräldraledigheten eftersom hon inte klarar av att arbeta 
till 100 % på grund av graviditeten och menar att detta är att jämföras med ett handikapp. Det-
ta resonemang möter motstånd från den tredje informanten i samma intervjugrupp, Daniel, 
som ställer en motfråga.  
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Daniel: Men ska sånt ens få påverka? Hon kan ju säkert inte jobba men ska det, det borde ju inte 
påverka nåt i övrigt än att hon är borta från jobbet under just den perioden. 

Daniel ifrågasätter det genusneutrala resonemanget och anser inte att föräldraledighet borde 
påverka anställningsmöjligheter och rätten till lika lön.  
 

5.3 Jämställdhet mellan män och kvinnor 
Vår tredje forskningsfråga att besvara gällde hur män ser på jämställdhet mellan män och 
kvinnor. 
 

5.3.1 Är män och kvinnor jämställda? 

Ur ett radikalfeministiskt perspektiv domineras kvinnor av män inom alla områden i samhäl-
let.117 Detta perspektiv delas dock inte av majoriteten av våra informanter. På frågan om män 
och kvinnor är jämställda svarar tre informanter ett rakt nej. Samtliga nämner ojämlikhet 
inom arbetsliv, det vill säga lägre löner för samma arbete och hemarbete där kvinnan tar större 
del av ansvaret för hem och barn, en upplevelse som vi i inledningen av undersökningen be-
kräftar genom statisk från SCB118 och JämO.119. Däremot är den större delen av informanter-
na, fem stycken, mer tveksamma och anser att kvinnan visserligen inte är jämställd inom vissa 
områden men är det inom andra. Istället för att diskutera ojämställdhet mellan män och kvin-
nor vill dessa informanter tala om förbättringar i samhället och att vi är på god väg att bli jäm-
ställda.  

Christoffer: Jag håller med om att det inte är jämställt till 100 %, det är det inte, men vi har 
kommit en lång väg. Man får ju inte tro att man är hemma liksom, det finns ju fler steg att ta.  

Aarseth och Olsen håller med om att det har skett och fortfarande sker många förändringar i 
samhället gällande kvinnors och mäns rättigheter. Däremot beskriver de mäns fokusering på 
individuella mål och inte en strukturell samhällsförändring. Aarseth och Olsen uppger att 
samtidigt som män uppger sig vilja ha förändring i samhället vill de inte förändra samhälleli-
ga maktstrukturer knutna till kön.120 Om vi ska tolka de fem informanternas upplevelser om 
jämlikhet utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv kan sägas att dominansen av mannen är så 
genomgående i vårt samhälle att den därigenom blivit i stort sett osynlig för informanterna.121 

Samtliga åtta informanter uttrycker spontant ett samband mellan ojämlikhet mellan kö-
nen och arbetsmarknad. Detta blir särskilt tydligt under den sista intervjun med Hannes, Da-
niel och Christoffer där det visar sig vara svårt att få svar på frågor om ojämlikhet som inte 
leder in på arbetsmarknadsmässiga analyser. Detta sker genomgående under intervjun och kan 
också ses under avsnittet om mäns konstruktion av genus. Särskilt Hannes och Christoffer 
diskuterar ojämlikhet genom att analysera marknaden och försöker analysera varför det är 
dåliga löner inom de så kallade kvinnodominerade yrkena. Hannes talar om hur statliga före-
tag är ineffektiva och därmed genererar mindre inkomster. Han är tveksam om dessa kvinno-
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dominerade yrken har låg lön på grund av att det är kvinnor som arbetar där eller att kvinnor 
råkar arbeta i branscher som genererar för lite pengar.  

Hannes: Och sen om det är för att de är kvinnor, det kanske inte är just därför. Men jag vet inte, 
det kan bli en lite för hård gränsdragning om man bara ska stirra sig blind på könet i såna hänse-
enden och man tycker att det är kvinnan som är utsatt och offret liksom.  

Christoffer håller med om att låga löner står i relation till generering av inkomst snarare än 
kön.  

Christoffer: Jag håller med om att barnomsorg och sjukvård och de här branscherna där kvinnor 
är överrepresenterade inte genererar så mycket pengar och då är det ju svårt att ge hög lön till de 
som arbetar i den sektorn liksom. Jag menar barnomsorg, det är ju klart att du inte kan tjäna hur 
mycket pengar som helst inom barnomsorg och då är det ju svårt att ha en stor utdelning till sina 
anställda. Det går inte ihop. 

En av de fem informanter som är tveksam gällande ojämlikhet uttrycker att han känner osä-
kerhet gällande graden av ojämlikhet i lön.  

Martin: Det pratas mycket om löner. Men sen så beror det på vilken undersökning man kollar på. 
Jag kollade på någon undersökning häromdan och då stod det att anledningen till att kvinnor tjä-
nar sämre är att de har deltidsjobb och är hemma med barn och sådant liksom. För på något sätt 
så vet man ju inte hur det ligger till egentligen.  

Även om Martin i samband med detta uttalande anser att kvinnor säkert har lägre löner, så är 
han efter att ha tagit del av en undersökning om det, tveksam. Informanten reflekterar aldrig 
över det faktum att deltidsarbete och ökat ansvar för hem och barn kan vara ett resultat av ett 
ojämlikt samhällssystem där kvinnan eventuellt tar mer ansvar för hemarbete och därmed inte 
hinner arbeta heltid utanför hemmet. Ur ett radikalfeministiskt perspektiv kan sägas att kvin-
nor exploateras på många sätt genom genussystemet, exempelvis ekonomiskt. Kvinnan domi-
neras, enligt radikalfeminismen, genom att leva under ett ekonomiskt beroende av mannen 
som i regel tjänar mer.122 Informanten Martin relaterar även denna misstro gällande informa-
tion i medier till sin egen erfarenhet av arbetsliv och lönenivåer. 

Martin: Jag ser inte så mycket i alla fall inom mitt yrke att män tjänar mer än kvinnor. Det jag 
kan se är att det finns fler män i chefspositioner och det leder väl också till att kvinnorna tjänar 
sämre om man säger så. // Det är möjligt att det är så att en man och en kvinna som har exakt 
samma jobb tjänar olika. Det har inte jag sett någonting av men det är möjligt att det är så.  

Radikalfeminismen har länge arbetat för att lyfta fram kvinnoförtryck i den privata sfären 
exempelvis kontroll av kvinnan inom familjen, sexuellt förtryck både inom och utom familjen 
men även allmänt kvinnoförtryck och kvinnoförtryck i samhället.123 Vi ville gärna se om in-
formanterna kunde nämna liknande områden i livet som kan påverkas av ojämlikhet, annat än 
ojämlikhet på arbetsmarknaden. Detta visade sig vara svårare. Hälften av informanter kunde 
ge fler alternativ efter lite tvekan. Två av dem nämner att kvinnan tar större del av hemarbetet. 
En informant, Jon, talar om en lägre värdering av kvinnan, att hon ses som mindre värd i 
samhället. Han funderar också kring det faktum att hon upplevs som svagare än mannen som 
ett uttryck för ojämlikhet.  
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Jon: Alltså kvinnor ses väl som svagare helt enkelt 
Intervjuare: På vilket sätt då? 
Jon: Alltså, kvinnor och barn först liksom. Jag menar, det finns väl ingen som skulle höja ögon-
brynet om någon i en krissituation räddade kvinnor före män. Fast jag tänker att kvinnor skulle 
kunna skydda sig själva. Och det är väl någon typ av diskriminering mot kvinnor. Det är väl att 
anse att kvinnor inte kan ta hand om sig själva på samma sätt som en man kanske kan. Det borde 
väl ha att göra med jämställdhet också, alltså, det synsättet på kvinnor  

Den fjärde informanten, Sven, uttrycker funderingar kring ojämställdhet gällande ord som 
feminiserats, såsom lärarinna, och därmed fått lägre värde. Även radikalfeminismen uppger 
detta som ett tecken på förtryck, att samhällets syn på manligt och kvinnligt är olika. Att det 
kvinnliga nedvärderas i relation till det manliga.124  Sven talar också om kvinnors otrygghet 
som reaktion på risken för övergrepp. Även detta uppger radikalfeminismen som ett uttryck 
för kvinnoförtryck, där kvinnor domineras av män genom att tryckas ner av våld eller hot om 
våld. Det yttersta uttrycket för kontrollen av kvinnor som sexuella varelser uppges vara våld-
täkten.125 Detta område, sexuell ojämlikhet, var något vi författare i egenskap av kvinnor 
trodde skulle ta större utrymme i diskussionerna. Istället var det endast Sven som hastigast 
kommenterade det. 

Jonas ger en förklaring till varför det är svårt att peka på andra områden av ojämlikhet 
och lönenivåer är ett tacksamt ämne att tala om i en jämställdhetsdiskussion. 

Jonas: Det är enkelt att se. Det är mätbart. Det säger att så här, si och så mycket tjänar den här 
gruppen. Och i den här gruppen så är det mycket kvinnor som jobbar.  

Under en av gruppintervjuerna frågar intervjuaren vad de tror att ojämlikheten mellan kvinnor 
och män, något de alla bekräftat på ett eller annat sätt, beror på. Sven delger oss då sin teori. 

Sven: Jag har ju min lilla teori om att det handlar om manligheten. Det är män som styr världen, 
det är inget konstigt om man kollar runt i hela världen, det är på mäns villkor. Vi har skapat 
samhället som det sett ut nu under ett par tusen år. Det har vuxit fram för att män har gjort struk-
turen utefter deras behov. // Jag tror att det finns ett behov av kontroll, att kontrollera den här 
strukturen, att den håller ihop. Så fort den brister, faller, så ser man liksom ingen ordning längre. 
Det är som om samhällets grundvalar ska störtas. Allting blir kaos och ingenting kommer att bli 
vettigt. // Därför håller vi krampaktigt kvar i den här strukturen för att fortfarande veta vilka vi är 
och vår plats. 

I enighet med radikalfeministisk ansats uppger Sven att han tror att ojämlikhet beror på att 
män är de som byggt upp samhällets struktur och att där finns ett behov av att kontrollera 
denna struktur. Även Kimmel126 och Edley och Wetherall127 talar liksom Sven om en rädsla 
för att mista denna strukturella makt. Sven uppger att män är rädda för att allting ska ”bli 
kaos” och ingenting längre kommer att ”bli vettigt”. Kimmel och Edley och Wetherall talar 
om mäns rädsla för att förlora sin personlighet och invanda mönster och att män ställer sig i 
försvarsposition för att undvika att förlora denna makt. 
 

                                                 
 
124 Gemzöe, 2003, s. 45ff 
125 Gemzöe, 2003, s. 46ff 
126 Kimmel, 2004, s. 5ff 
127 Edley & Wetherall, 2001 



 

 
 

38
 

5.3.2 Mest missgynnad i samhället 

Samtliga informanter anser att kvinnor missgynnas mest i dagens samhälle i fråga om ojäm-
ställdhet och nämner yrkesliv som det område de missgynnas mest i. Hannes anser dock att 
alla missgynnas i längden genom att ojämlikhet ”spiller över” till övrigt samhälle. Detta för-
klarar han med att han anser att arbetsmiljön blir bättre om den är jämställd. Martin anser lik-
som övriga informanter att kvinnor yrkesmässigt missgynnas mer än män, men poängterar att 
kvinnor har mest fördelar på ett socialt plan, att kvinnor genom ett större socialt kontaktnät 
mår bättre än män psykiskt. Även Jon påpekar att också män missgynnas av ojämställdhet. 

Jon: Och så finns det nog väldigt många killar som är väldigt, väldigt berörda också av ojämlik-
heten 
Intervjuare: Jaha, hur tänker du då? 
Jon: Ja, söner, män till kvinnor, alltså, familjemedlemmar. Alltså alla känner ju kvinnor liksom. 

5.3.3 Ansvar för jämställdhet 

På frågan om vem som är ansvarig för jämställdhet i samhället svarade samtliga informanter 
att alla är ansvariga. Sex av informanterna berörde enbart området man/kvinna medan två, 
Martin och Christoffer, dessutom talade om ett organisatoriskt ansvar. Martin ansåg att ansva-
ret i första hand ligger hos politikerna och i andra hand hos individen. Christoffer talade om 
ett ansvar som ligger hos kommun, företag och regering. Däremot var Christoffer emot att 
lagstifta om jämställdhet.  

Christoffer: Det är ju fel att stifta lagar på grund av jämställdheten. Alltså, det är ju svårt att dra 
en gräns där man ska säga att den här personen jobbat så här så här länge ska ha så mycket i lön. 
Du kan ju inte skriva någon lag som säger att ett företag som har mer än 20 anställda måste ha 
50 % kvinnor.  

Även Daniel och Hannes delar dessa tankar då de redan i samband med frågor gällande femi-
nism talar om kvotering i negativa ordalag.  

Daniel: Nej, men som det här med kvotering. Det är ingenting jag tycker verkar vara en bra sak. 
Bästa man på den platsen liksom. 

När intervjuaren noterar att han säger bästa man på platsen korrigerar Daniel och säger ”man 
eller kvinna”. Hannes håller med Daniel gällande lagstiftning och kvotering uppger att han 
inte tror att många tycker att det är den bästa lösningen på ojämställdhet. Jonas anser som 
övriga informanter att alla har ett ansvar för jämställdheten men pekar på ett problem som står 
i vägen för detta ansvarstagande.  

Jonas: Ja, alla har väl ett ansvar, absolut. Sen är det nog svårare, kan jag tänka mig, om man ser 
en fördel. Ja, man är mindre benägen att ändra sig. // Ja, om man ser en fördel kan jag tänka mig 
att man är rädd om sitt eget, att man fortfarande vill tjäna bra till exempel. // Jag tror att de flesta 
anser att alla ska hjälpa till men att det kan bli svårt.   

Vi tolkar Jonas resonemang som att de som har flest fördelar i samhället helst inte vill bli av 
med dessa. Dock poängterar han under intervjun vid flertalet tillfällen att han inte vill säga att 
kvinnor är mest diskriminerade i samhället och nämner invandrare som exempel på andra 
grupper som utsätts för ojämlikhet. Radikalfeminismen förnekar inte att andra grupper har det 
svårt i samhället, men anser att kvinnor är de som är mest utsatta för det strukturella förtryck-
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et i samhället och att män drar mest fördelar som grupp av underordningen av kvinnor. 
128Dock bör återigen nämnas att Connell påpekar att även om den samhälleliga makten ofta 
tillfaller män som grupp är även många män förlorare i ett sådant system. 129  Även om Jon 
inledningsvis anser att alla har ansvaret för jämställdhet så ändrar han sig en aning under dis-
kussionen och lägger majoriteten av ansvaret på kvinnan. Han jämför detta med relationen 
mellan arbetaren och fackförbund.  

Jon: Det har väl som sagt alla, men jag tror att det största ansvaret ha väl kvinnor själva. Alla 
grupper måste ju på något sätt pusha för sina egna för att få igenom det man vill ha. Och då är 
det ju i grupp. Alltså, arbetarna har ju fackförbund. Det är inte arbetsgivarna som säger att nu 
ska ni få tjäna lite mer pengar. Så jag tror att ansvaret ligger hos kvinnorna främst.  

Även Christoffer och Daniel funderar på liknande sätt då de anser att det är naturligt att kvin-
nor hörs mest i jämställdhetsdebatten då de är den grupp som är missgynnad. Sven talar också 
om kvinnans mer synliga position i jämställdhetsdebatten och tillägger att det kanske är dags 
att båda könen engagerar sig. Sven är kritisk till männens frånvaro och anser att det är svårt 
att utföra en stor förändring om hälften av befolkningen inte är delaktiga.  

Jon är den enda av informanterna som ifrågasätter kvinnors vilja att skapa ett jämlikt 
samhälle då han uppger att han inte tror att kvinnor egentligen bryr sig om kampen för jäm-
ställdhet. 

Jon: Jag tror inte att de flesta kvinnor egentligen, ja, kanske till och med att de inte bryr sig så 
mycket om sånt där. 
Intervjuare: Jaha? De bryr sig inte om jämställdheten, eller? 
Jon: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det kanske är svårt att mobilisera folk på det sättet.  

Jons påstående stämmer överens med radikalfeminismens ansats att genussystemet formar 
varje individ från barnsben och att kvinnor i många avseenden därför kanske accepterar, utan 
att vara medveten om det, en underordning i relation till männen. 130 

                                                 
 
128 Gemzöe, 2003, s. 45ff 
129 Connell, 2002, s. 184 
130 Gemzöe, 2003, s. 45ff 
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6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion - Den valda metodens för och nackdelar 
Valet av metod för denna undersöknings genomförande var kvalitativa forskningsintervjuer. 
Fördelen med den kvalitativa metoden så som vi upplevde det var att vi fick en inblick i våra 
informanters tankar kring feminism, genus och jämställdhet på ett detaljerat och informations-
rikt sätt. Hade vi valt en kvantitativ metod med till exempel enkäter hade det möjliggjort för 
ett större urval. Men vi är tveksamma till om ett större urval hade varit att föredra då vi anser 
att det kanske hade skett på bekostnad av detaljrika berättelser från informanterna. Vi tror 
även att en kvantitativ undersökning med enkäter med fasta svarsalternativ hade begränsat 
informanternas möjlighet att svara utifrån sin egen begreppsvärld. I viss mån kan det tilläggas 
att det även i kvalitativ forskning är begränsade möjligheter för informanterna att påverka 
intervjuernas utformning till deras egen begreppsvärld. Men i den kvalitativa forskningsinter-
vjun, som vi tillämpade, använde vi oss av följdfrågor för att ge informanterna möjlighet att 
utveckla deras svar och på så vis öppna upp för informationsrika beskrivningar och svar som i 
viss mån var anpassade efter informanternas egen begreppsvärld.  

I avseende genus så anser vi att användandet av begreppet i intervjuerna var mer pro-
blematiskt än vad vi hade föreställt oss. Informanterna visste inte vad begreppet stod för men 
de talade ändå i termer av begreppet genus utan att använda ordet genus. I efterhand har vi 
kommit fram till att det kanske hade varit lämpligare att använda ett annat ord istället för ge-
nus. Om en sådan ändring hade genomförts hade kanske intervjumaterialet varit rikare på re-
sonemang och beskrivningar kring ämnet genus och inte begränsats på grund av ordet. 

Något som vi har funderat på är om det har påverkat de manliga informanterna, och i 
förlängningen resultatet, är om det faktum att vi som genomförde intervjuerna var kvinnor. 
Vår tanke är att det kan ha påverkat informanterna till att svara på ett sätt som var anpassat till 
att inte stöta sig med oss som intervjuare, att de kanske sa vad de trodde att vi som intervjuare 
ville höra och inte vad de kanske innerst inne tyckte. Om det nu var så att informanterna inte 
sa vad de egentligen tyckte är svårt för oss att säga, utan det blir gissningar. Men det kan tän-
kas att mindre allmänt accepterade, eller annorlunda uttryckt icke politiskt korrekta, åsikter 
var något som informanterna inte delgav under intervjuerna. Om detta sen berodde på det fak-
tum att vi som genomförde intervjuerna var kvinnor eller om det kan ha berott på att infor-
manterna inte kände sig trygga med att uttrycka sådana åsikter vid intervjutillfället på grund 
av de andra informanterna eller situationen i sig är rena spekulationer. 

6.2 Resultatdiskussion - Diskussion och tolkning av resultat 
Studiens övergripande problemställning har besvarats genom resultaten från intervjuerna. 
Resultatet pekar på att mäns konstruktion av feminism förstås genom informanternas beskriv-
ning av feminism som något positivt men feminister som något negativt.  Feminism uppfattas 
som jämställdhet mellan könen medan feminister beläggs med negativa ord som ”gnälliga”, 
”trötta”, ”gamla” och ”aggressiva”. Gällande feminism finns det, som vi upplever det, en kun-
skapsbrist hos våra informanter och feminismens budskap beskrivs som otydligt av informan-
terna. Denna upplevda otydlighet hos informanterna kan tolkas ur ett maktperspektiv där fe-
minismens budskap förminskas genom att beskrivas som otydlig och därmed irrelevant och 
ignorerbart.  

 Den ende av våra informanter som kallar sig feminist beskriver en känsla av 
utanförskap, att inte bli insläppt i feminismen av feministerna. Kanske är det en av feminis-
mens stora framtida utmaningar att få män att känna sig välkomna i den feministiska rörelsen. 
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Frågan blir om det möjligt att rekrytera män till feminismen och samtidigt undvika att de kän-
ner sig utmålade som ”fienden” grund av sitt köns överordnade ställning gentemot kvinnor i 
enlighet med feministisk teori? En sporre för feminismen bör enligt oss vara hur männen ska 
bli medvetna om den feministiska teorin om genussystemet utan skuldbeläggning. 

Vi upplevde att flera av våra informanter uppfattningar om ämnet feminism och dess 
syfte jämställdhet mellan könen som svårt att diskutera och relatera till på en personlig nivå. 
Det som togs upp var främst hur jämställdheten i arbetslivet såg ut och då handlade diskus-
sionerna främst om vilka förbättringar som har skett, som att kvinnan har en mer självklar 
plats i arbetslivet idag jämfört med förr. Endast fyra informanter kan nämna ytterligare områ-
den där de upplevde att det var ojämställt mellan könen, två nämner kvinnans högre ansvar 
för hemarbete, en nämner en lägre värdering av kvinnan och att hon ses som svagare. En av 
informanterna nämner kvinnors otrygghet på grund av risken för övergrepp, men då enbart 
kortfattat.  Att lönemässig ojämställdhet är lättast att se och tala om då den är mätbart är något 
som en av informanterna uppger som skäl till varför han pekar på den aspekten av ojämställd-
het. En parallell som vi drar, till resonemanget om mätbar ojämställdhet, är varför inte stati-
stik över mäns våld mot kvinnor eller våldtäkt upplevs som lika mätbara för våra informanter. 
En gissning från oss är att våra informanter upplever våld mot kvinnor, sexuellt eller annat, 
som ett individuellt problem snarare än samhälleligt. Eller att informanterna inte håller med 
radikalfeminismens analys om att mäns förtryck över kvinnor yttrar sig genom alla aspekter 
av samhället även den privata och sexuella. 

Förmodligen påverkade av vår egen könstillhörighet att vi tog för givet att samtliga in-
formanter skulle anse att det råder ojämställdhet mellan kvinnor och män. Istället uttryckte 
majoriteten av informanterna att även om kvinnor är de som är mest missgynnade av ojäm-
ställdhet finns det många områden där de har lika bra alternativt bättre än mannen. Ojäm-
ställdheten tas inte upp i diskussionen utan det är förbättringarna som diskuteras. Detta tolkar 
vi som att männen inte förnekar att det är ojämställt men de är inte heller intresserade av att 
leta efter den. Samtliga informanter uttrycker en vilja att leva i ett jämställt samhälle, men 
reflekterar inte över hur detta mål kan uppnås. Vi uppsatsförfattare tänker att jämställdhet är 
ett ständigt pågående förändringsarbete som utvecklas utifrån individers och gruppers på-
tryckningar, men en majoritet av informanterna ser istället att jämställdhet är något som 
kommer naturligt med tiden. En annan tanke som väcktes hos oss var om det kan vara en, 
omedveten, strategi hos männen att inte erkänna sin egen skuld i ojämställdheten genom att 
inte föra upp ojämställdheten till ytan. 

Att mannen är norm var för oss som författare och intervjuare en realitet i egenskap av 
kvinnor, men vi upplever inte att informanterna delade vår uppfattning. Samtliga informanter 
uttrycker att alla individer bör behandlas lika, men från vilken standard likabehandlingen ska 
utgå från diskuterades inte. Vår uppfattning är att mannen som norm aldrig ifrågasätts. I inter-
vjun uppger en av informanterna att han förstår mindre företag som väljer män framför kvin-
nor eftersom kvinnan, enligt vår tolkning, kan ses som en potentiell barnaföderska och där-
med vara mindre ekonomisk för företaget. Han uttrycker att kvinnan har ett handikapp i och 
med att hon eventuellt kommer att föda barn under sin yrkeskarriär. Ur anställningssynpunkt 
innebär detta, om dessa två informanter sitter i arbetsgivarens sits, att kvinnan bedöms utifrån 
att hon förmodligen kommer att föda barn och därmed inte är lönsam. Vår upplevelse är att 
detta resonemang speglar en högst vardaglig verklighet för många och att den utgår från en 
osynlig standard för hur den ideala arbetstagaren ser ut, det vill säga en person som alltid är 
tillgänglig för företaget. Kvinnor undantas därmed omedelbart eftersom de på grund av sitt 
eventuella barnafödande begränsas i tillgänglighet. Vi förstår informanternas resonemang 
särskilt gällande mindre företags kanske konkurrensutsatta ekonomiska situation men vi sak-
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nar reflektioner gällande varför just kvinnan antas vara den som tar huvuddelen av ansvaret 
för barnen. För informanterna innebär barn en nackdel för kvinnor och kvinnor har därmed en 
medfödd svaghet ur ekonomiskt synpunkt. De uttrycker att det endast handlar om ekonomi, 
inte könstillhörighet, men vi upplever att deras resonemang döljer en systematisk diskrimine-
ring av kvinnor då de inte kan leva upp till mannen som standard för hur en människa ska 
vara. Deras resonemang pekar på en genusneutralitet som förnekar skillnader i livsutrymmet 
mellan kvinnor och män samt begränsar kvinnor till att vara jämställda enbart i relation till 
manliga egenskaper. Åsikter som dessa syftar till att ge kvinnor en känsla av att endast be-
handlas ojämlikt på grund av det biologiska faktum att kvinnan måste bära barnet.  

Vår förförståelse sa oss att människor ofta refererar till ”manligt” och ”kvinnligt” i var-
dagen. Att individer själva mäter sin kvinnlighet respektive manlighet genom val av kläder, 
frisyr, beteende och så vidare. Dock höll inte majoriteten av våra informanter med när den 
direkta frågan nivåer av manlighet respektive kvinnlighet ställdes. Även manliga och kvinnli-
ga egenskaper mottogs som ett område som inte existerade av våra informanter. Det som var 
motsägelsefullt i dessa resonemang var att informanterna under resterande intervju ofta refere-
rade till manligt och kvinnligt och även nivåer i kvinnlighet respektive manlighet. Bland annat 
talade de om utseenden som var mindre kvinnliga och män som var mindre manliga genom 
att vara homosexuella. Det ingick i informanternas sätt att tala och reflektera men att sätta ord 
på det var svårare.   

Den här undersökningens konsekvenser för socialt arbete om hur män konstruerar femi-
nism, genus och jämställdhet menar vi kan ställas i relation till liknande och existerande atti-
tyder i socialt arbete. Och att dessa attityder får konsekvenser för hur det sociala arbetet ut-
formas. Till exempel så tror vi att i beroendesituationer som kan uppstå i socialt arbete kan 
det vara värdefullt att reflektera över hur genusmönster påverkar relationen mellan klient och 
socialarbetare. Särskilt om relationen har en otraditionell maktbalans, som till exempel en 
kvinnlig socialarbetares makt över en manlig klient. Genusmönster så som det ser ut i samhäl-
let och i den privata sfären kan vara den omvända i det professionella sociala arbetet, eftersom 
socialt arbete idag domineras av kvinnor. Detta innebär att kvinnor ofta har den beslutande 
makten över klienter, i vissa fall manliga. Vilket kan innebära att i brytningen mellan traditio-
nella genusmönster och nya, kvinnlig maktutövning, kan det uppstå konflikter men också ut-
veckling. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning  
Denna studie väckte ytterligare frågor hos oss som vi tror att kan vara intressanta att undersö-
ka. Till exempel vore det spännande att se hur resultatet skulle bli om denna undersökning 
reproducerades med skillnaden att informanterna bestod av en äldre män eller kanske infor-
manter från en blandad etnisk bakgrund. Men det som främst väckte en undran hos oss var 
hur resultatet skulle bli från en undersökning som fokuserade enbart på konstruktion av genus 
med en tydlig koppling till Hirdmans teori om genus uppdelning i dualismer 131. Det vill säga 
en undersökning om människors strävan efter att dela in saker i kategorier som manligt och 
kvinnligt, hur den yttrar sig och vad det är som driver fram denna dualism. 

                                                 
 
131 Hirdman, 2001, s. 73 
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Bilaga 1 
Lagmässiga förändringar mellan 1975 och 2001 
Mycket har hänt gällande kvinnors rättigheter i Sverige. I början av 1800-talet levde kvinnor i 
en beroendeställning till männen. 1920 fick svenska kvinnor rösträtt och med det en möjlighet 
att medverka till politisk förändring. Först 63 år senare, 1983, får kvinnor enligt lag möjlighe-
ten att ta anställning inom vilket yrke de vill. Nedan följer en uppställning av lagmässiga för-
ändringar i Sverige mellan 1975 och 2001 i relation till jämställdhet och kvinnors rättigheter.    
1975 Abortlag. Fri abort till 12:e veckan (idag 18:e veckan). 
1976 Förordning om jämställdhet inom statlig sektor. 
1980 Jämställdhetslag. Lag mot könsdiskriminering och lönediskriminering på 
 arbetsplats. 
 Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting.  
 Grundskolan får ny läroplan där de aktivt ska verka för jämställdhet.  
 Ny lag om tronföljd. Förstfödd son eller dotter ärver tronen. 
1982 Lag ändras så att misshandel av kvinnor på enskild plats faller under allmänt 
 åtal. Kvinnan behöver nu inte själv göra anmälan utan åklagare kan själv driva 
 fall. Lagen markerar att barn- och kvinnomisshandel är lika allvarligt som annan 
 misshandel. Brott med samma straffvärde.  
 Statliga bidrag till kvinnoorganisationer.  
 Namnlag. Vid giftermål får kvinnan och mannen välja vems efternamn de vill 
 ha. 
1983 Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.  
 Alla yrken öppna för kvinnor (även försvaret). 
1984 Jämställdhetsavtal inom offentlig sektor. 
1985 Jämställdhetsavtal inom statliga bolag. 
1987 Sambolag. Giftorättsliknande rätt till delning av gemensamt införskaffat för 
 gemensamt bruk i gemensam bostad. 
1988 Riksdag fattar beslut femårig nationell handlingsplan för jämställdhet. 
1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet. 
1992 Ny jämställdhetslag (skärpning av gammal lag).  
1994 Reviderad jämställdhetslag.  
 Jämställdhetsstatistik blir offentlig statistik. 
1995 Riksdag klubbar igenom förslag av pappamånad.  
 Homosexuella får rätt att ingå partnerskap. 
1999 Första land i värden med ”sexköpslagen” förbud mot köp av sexuella tjänster. 
2000 Nationellt råd för kvinnofrid. 
2001 Jämställdhetslagen förstärks och förtydligas gällande jämställda löner. 132 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
Feminism 

• Vad är en feminist (eller feminism)? 
• Vad tycker du om feminism? 
• Vad vill feminister? (Ge exempel) 
• (Exempel ovan taget från artikeln Jekyll & Hyde: Men’s construction of feminism and 

feminists 133) 
• Går det att vara man och feminist? Är det ok? 

 
Genus 

• Finns det särskilda könsbundna egenskaper? T ex manligt och kvinnligt, vad innebär 
det för er? Vad är manligt och vad är kvinnligt för er? 

• Finns det kvinnliga attribut ni önskar fanns hos män i högre grad? Vice versa? 
• Kan man vara mer eller mindre manlig alt. Kvinnlig? Finns där nivåer? 
• Kan ni ge förslag på när en man kan känna sig ”mindre” alt. mer manlig? 
• Tror du att vara man idag är samma sak som att vara man för t ex 30 år sen? Vad finns 

det för skillnad om det finns någon? Ge exempel. 
• Har ni hört talas om begreppet genus? Vad tror ni att det betyder?/Vad innebär det för 

er? (Ev. ge en kortfattad förklaring att genus är det sociala könet d v s att man skapar 
sitt kön som maskulin och feminin och att dessa påverkas av samhället, är föränderliga 
osv. 

 
Jämställdhet/Genussystem 

• Tycker ni att män och kvinnor är jämställda? Ge exempel. Om inte vad tror ni att 
ojämställdheten beror på? 

• Vem tror ni är mest gynnad eller missgynnad av en ev. ojämställdhet mellan könen? 
(Män, kvinnor eller båda?) 

• Vem är ansvarig för jämställdheten? 
• Är jämställdhet en kvinno-/mansfråga eller bör båda ”könen” bidra till förändring? 

Diskussions frågor 
• Behövs feminister eller feminismen i dagens samhälle? 
• ”Philip är en forskare inom genusvetenskap och håller just nu på att undersöka studen-

ters attityder till anställning. På Universitetet där han arbetar finns det en kvinnogrupp 
för forskare, ett av syftena med gruppen är att befrämja nätverk för de som forskar 
kring genus och kvinnofrågor. Philip går på ett av mötena men blir ombedd att lämna 
mötet då han inte var kvinna.” (Exempel taget från artikeln Maintaining Power: Male 
Constructions of “Feminists” and “Feminist Values.134) 
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Bilaga 3 
Intervjugruppernas sammansättning  
Under samtliga gruppintervjuer deltog bägge författarna som intervjuare respektive bisittare. 
Intervjugrupperna utgjordes av en grupp med två informanter och två grupper med tre infor-
manter vardera. Sammanlagt i rummet var det under intervjuprocessen fyra till fem personer. 
Nedan följer en beskrivning om varje grupp med informantens namn, yrke, och utbildnings-
grad. Informanternas ålder är inte angiven för att undvika identifikation men de som ingick i 
studien var födda mellan 1975-1985 vilket innebär att de var mellan 22-32 år. 
 
Grupp 1 
Jonas  Pågående högskoleutbildning. 
Jon  Yrkesarbetar heltid. Arbete utan krav på högskoleutbildning. 
Grupp 2 
Sven Pågående högskoleutbildning. 
Mårten Yrkesarbetar heltid. Arbete utan krav på högskoleutbildning 
Martin Yrkesarbetar heltid. Arbete utan krav på högskoleutbildning. 
Grupp 3 
Daniel Yrkesarbetar heltid. Arbete utan krav på högskoleutbildning.  
Hannes Yrkesarbetar heltid. Arbete med krav på högskoleutbildning. Examen från hög-

skola 
Christoffer Yrkesarbetar heltid. Arbete med krav på högskoleutbildning. Examen från hög-

skola. 


