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1. Goda män och Andra män 

Lucas Gottzén & Rickard Jonsson 

Mediebevakningen var massiv när förre länspolismästaren och 
tillika rektorn för Polishögskolan, Göran Lindberg, våren 2010 
häktades och senare dömdes till fängelse för bland annat grov 
våldtäkt, koppleri och misshandel. Det anmärkningsvärda var 
inte bara Lindbergs fall från sin höga position, utan också att 
han tidigare profilerat sig som jämställdhetskämpe – en polis-
mästare som tagit strid mot patriarkala strukturer i sin egen 
organisation. I den offentliga bevakningen av Lindberg synlig-
gjordes två helt skilda, men samtidigt nära relaterade berättel-
ser om män och jämställdhet i Sverige: dels berättelsen om den 
gode jämställde mannen, dels berättelsen om hans ojämställde 
motsats (jfr Dahl 2005). 

Det här är en antologi som presenterar forskning om män 
och maskuliniteter, en forskningstradition som ibland går un-
der beteckningen Critical Studies of Men and Masculinities och 
på svenska kritisk maskulinitetsforskning, där det ”kritiska” i be-
nämningen synliggör en medveten positionering inom den fe-
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ministiska forskningstraditionen (Hearn 1998a). Mer specifikt 
handlar boken om skapandet av maskulina normer och en god 
svensk jämställd maskulinitet, men också om konstruktionen 
av Andra män och de som uppfattas som dessa andra. Vi vill 
introducera detta tema genom att undersöka de båda berättel-
ser som fallet Göran Lindberg aktualiserar. Vi kommer först att 
diskutera framväxten av idén om den jämställde gode mannen 
– hur det gått till när den bilden associerats med föreställningar 
om svenskhet, och hur idén om den jämställde mannen också 
skapat historier om sin egen motsats. Därefter följer en presen-
tation av centrala teorier och begrepp inom kritisk maskulini-
tetsforskning och dess relation till bidragen i den här boken. 

Den gode jämställde mannen 
Låt oss börja i berättelsen om den jämställde mannen som Gö-
ran Lindberg så tydligt förkroppsligade innan skandalen blev 
ett faktum. Lindberg tog under sin tid som länspolismästare 
strid mot kvinnovåld och för jämställdhet, i en polisorganisa-
tion där feminismen inte nödvändigtvis har sitt allra starkaste 
fäste. Han anklagade sin egen myndighet för att ha alltför få 
kvinnliga chefer, och han var drivande i att förändra den situa-
tionen. Han fick internt öknamnet ”Kapten klänning” för att 
han ägnade jämställdheten så stor uppmärksamhet – alltför 
stor, menade vissa kritiker som hävdade att andra ledarfrågor 
blev eftersatta. ”Han byggde sin karriär på det där tjatet om 
jämställdhet. Det var heliga Graal för honom. Någon riktig po-
lis har han aldrig varit”, hävdade exempelvis polishögskolepro-
fessorn Leif GW Persson i en kommentar efter hans häktning 
(Marmorstein & Ekelund 2010). Samtidigt fick Göran Lindberg 
stort erkännande från flera olika håll. Uppsala kommun tillde-
lade honom år 2002 pris som ”Framtidens man” och han har 
bjudits in och föreläst om jämställdhet, inte bara i Sverige utan 
också för Förenta nationerna i Genève och New York. 

Den jämställde mannen är en skapelse av vad Niklas Järvklo 
(2008) har kallat för den svenska maskulinitetspolitiken, vilket 

 10



kan ses som en del av den svenska sociala ingenjörskonst där 
sociala reformer bäst anses ske genom välfärdsstatens interven-
tion i människors privata liv. Detta är svensk politisk 1900-
talshistoria, där Alva och Gunnar Myrdals (1934) statliga ut-
redning Kris i befolkningsfrågan var ett av de tidigaste politiska 
initiativen till att förändra relationen mellan män och kvinnor. 
Makarna Myrdal menade att staten aktivt borde verka för ett 
ökat barnafödande, vilket bland annat skulle ske genom offent-
lig barnomsorg där barn kunde tas om hand av utbildade exper-
ter. Här fanns dubbla vinster: barnens utveckling skulle främjas 
av pedagogisk kompetens och kvinnorna skulle ges möjligheten 
att förvärvsarbeta. 

Mäns ansvarstagande i hemmet fick under 1960-talet ökad 
uppmärksamhet av flera anledningar. Det tidigare dominerande 
hemmafruidealet underminerades av ett skriande behov av ar-
betskraft, vilket möttes med att allt fler kvinnor började för-
värvsarbeta (Lundqvist 2007). Samtidigt kritiserades hemma-
fruidealet av en feministisk kvinnorörelse på politisk fram-
marsch, som menade att det inte räckte med att kvinnor fick 
tillgång till arbete utanför hemmet – männen behövde också 
dra sitt strå till stacken och ta ansvar för hushållsarbete och 
barnomsorg. Den socialdemokratiska regeringen lyssnade på 
kritiken och sjösatte ett politiskt program med jämställdhet 
som uttalat mål. Denna jämställdhet skulle ge både kvinnor 
och män möjligheten att vara nära och fostra sina barn. 

Frågan om jämställdhet, det vill säga jämlikhet mellan kö-
nen, kom i den politiska debatten framförallt att kopplas till 
mäns föräldraskap. Den bärande idén var att mannen, sida vid 
sida med kvinnan, skulle ta ansvar för hem och familj. Detta 
skulle inte minst ske genom att män tidigt tog ansvar för om-
sorgen om barnen, något som bland annat skulle möjliggöras 
genom införandet av den könsneutrala föräldraförsäkringen 
som kom 1974, och genom att män började ta ut pappaledighet 
(Klinth 2002). Vi kan därmed tala om en svensk maskulinitets-
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politik med målet att skapa jämställda svenska män, genom att 
framför allt göra dem till engagerade fäder. 

Jämställdhetspolitiken har också gått på export. Olof Palme 
lyfte under sin tid som statsminister fram den svenska jäm-
ställdhetspolitiken som exemplarisk i olika internationella 
sammanhang, och betonade då särskilt svenska fäders unika 
möjlighet till engagemang i barnen. Den nye, jämställde man-
nen har på så vis varit central i framställningen av Sverige som 
ett progressivt och modernt land, och flera politiska företrädare 
har följt i Palmes fotspår. Mona Sahlin (1995, s. 22–23) sam-
manfattade självbilden av svensk jämställd maskulinitet vid en 
maskulinitetskonferens arrangerad av Nordiska ministerrådet, 
genom att tala om ett ”jämställt paradis här uppe i Norden” 
fyllt av ”starka, jämställda, nordiska män”. Hennes tal avslutas 
med en hyllning till några svenska jämställda män, från nä-
ringsliv (Sören Gyll) till föreningsliv (Tommy Svensson), från 
partivänner (Ingvar Carlsson) till politiska motståndare (Bengt 
Westerberg och Andreas Carlgren). En av de hyllade var polis-
mästare Göran Lindberg: 

Jag vill sluta med att berätta om några av mina hjältar. Jag har 
trä at många män som på många sätt för mig har blivit starka, 
viktiga förebilder. Sju svenska vise män som har blivit mina 
förebilder. Göran Lindberg, han är rektor på polishögskolan i 
Sverige, ett oerhört manligt och tufft yrke. Han premierar, som 
chefer, de män som varit pappalediga, det är ett plus. (Sahlin, 
1995, s. 23) 

Låt oss kort stanna upp vid detta uttalande. Vi menar inte att 
det skulle ligga något graverande i Sahlins tal om Lindberg. Det 
hålls långt innan brottsmisstankarna mot Lindberg väckts, och 
exemplet handlar snarare om den goda chefen som uppmanar 
män på sin arbetsplats att ta ut föräldraledighet. Samtidigt illu-
strerar talet om goda jämställda män dess tydliga association 
med det svenska. Den retoriska poängen handlar om att män 
från vitt skilda områden och olika partipolitisk hemvist alla kan 
vara hjältar och vise män, om de aktivt arbetar för jämställdhet. 
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En sak förenar dem: de kategoriseras alla som ”starka” och 
”svenska män” från det ”jämställda paradiset här uppe i Nor-
den”. 

Jämställdhetsideologin har haft stor genomslagskraft i Sveri-
ge, även bland män. Idag framstår det närmast som självklart 
att vara ”för jämställdhet” i svensk offentlig debatt, och bilden 
av sig själv som en jämställd man ingår i många mäns självför-
ståelse. Låt oss ge ett exempel. I en krönika i Vi Föräldrar disku-
terar journalisten Oskar Ekman (2007) sin fiktiva företagsidé: 
att ta hit utländska turister för att studera den moderna 
”svenska pappan” eftersom ”det är lätt att glömma hur groteskt 
exotisk en föräldraledig svensk man är i resten av världen”. 
Projektet ska heta ”Swedish Paternity Bootcamp Tryout” och 
innehålla ett antal verklighetstrogna timmar i parkleken. I krö-
nikan kopplas det engagerade faderskapet ihop med svensk na-
tionell identitet, det är något särskilt med det specifikt svenska 
faderskapet. Krönikören gör därmed följande patriotiska poäng: 
det som är värt att visa upp för utländska turister – vad som är 
”exotiskt” för dem, men självklart i Sverige – är att svenska 
män är engagerade i sina barn. De är pappalediga och ute och 
leker med barnen hela dagarna, med ensamt ansvar för små-
barnen. 

Den ojämställde Andre 
Om den första berättelsen handlar om den gode, svenske, jäm-
ställde mannen, utgör den andra en berättelse om dess skuggli-
ka följeslagare: den onde, ojämställde Andre. Denne man har 
getts en rad olika beskrivningar. Fallet Göran Lindberg kan 
återigen illustrera. I och med häktningen beskrevs Lindberg i 
ett reportage i Aftonbladet som en dubbelnatur ”som gjorde kar-
riär på jämställdhet på dagarna och på nätterna levde ut sitt 
mörka, olagliga sexliv” (Cantwell 2010, s. 16). å ena sidan tog 
han strid mot machokulturen inom polisen och han var enligt 
en anonym kollega ”besatt av etik”, å andra sidan beskrivs han 
av en annan röst som ”helt sexfixerad” (ibid. s. 17). Engage-
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manget för jämställdhet förklarades efter avslöjandet av psyko-
logiprofessorn Martin Grann i en TT-artikel som en överkom-
pensation av hans inre sexuella böjelser och som ett sätt att 
försöka hålla sin ”driftimpuls i schack” (Rynhag 2010, s. 9). 
Intressant nog skildras också den onde eller ojämställde man-
nen som en ensam och sjuklig solitär, en karaktär som utesluts 
ur det gemensamma och allmängiltiga. Om Lindberg före sex-
skandalen prisades som ”framtidens man” och som ett föredö-
me och representant för ett imaginärt Vi, ges han motsatt posi-
tion efter att brotten uppdagats. Han kan eller får inte längre 
göras begriplig. Om hans goda handlingar användes för att re-
presentera det gemensamma, kom hans brott tvärtom att för-
klaras som ett verk av ”den Andre”. Rikspolischefen Bengt 
Svensson påpekade exempelvis att fallet Lindberg är en enskild 
mans agerande och att få poliser i övrigt misstänks för sexual-
brott (Sveriges Radio 2010). Sexualbrotten förklarades med 
andra ord i psykopatologiska termer, som en sjuk mans ageran-
de, och Göran Lindberg framstod i media på så sätt som den 
avvikande kontrasten till den jämställde mannen – den kategori 
han själv tidigare tillhört och fått utmärkelser för. 

Om den onde, ojämställde mannen i fallet Göran Lindberg 
beskrivits som psykiskt sjuk har kategorin andra gånger beskri-
vits i etniska termer. Medan den etniskt svenske Göran Lind-
bergs sexualbrott individualiseras förklaras inte sällan ”invand-
rares” vålds- och sexualbrott i kulturella termer – som resulta-
tet av traditionella och patriarkala värderingar. Hanna Wik-
ström (2011) har exempelvis visat på hur kunskapsbildningen 
kring så kallat hedersrelaterat våld ser våld i ”invandrarfamil-
jen” som strukturellt och systematiskt, samtidigt som mäns 
våld mot kvinnor och barn i ”svenska” familjer framstår som 
tillfälligt eller som resultatet av en dysfunktionell eller socioe-
konomiskt utsatt position. Sverige kan på så sätt framstå som 
ett ”jämställdhetens paradis” där svenska män ses som näst 
intill immuna (eller vaccinerade?) mot att kunna begå könsrela-
terade brott, åtminstone inte de män som inte har sociala eller 
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psykiska problem (Bredström 2006, s. 201). Idén om den jäm-
ställda maskuliniteten upprätthålls, menar vi, genom att fram-
ställa icke-svenska män som mer traditionella och ojämställda. 
Den svenska självbilden av jämställdhet används som etnisk 
markör. Paulina de los Reyes (2001) beskriver hur könsförtryck 
skapas som ett kulturellt problem som inte diskuteras i relation 
till majoritetssamhället. 

Diskursens utformning öppnar för ett ”berättigat” och ”poli-
tiskt korrekt” ventilerande av fördomar mot invandrare – de 
förtrycker sina kvinnor, samtidigt som den bidrar till att för-
stärka en positiv svensk identitet – de är inte jämställda som vi. 
Jämställdhetsdiskursen förmedlar värderingar, normer och fö-
reställningar som skapar samhörighet mellan ”oss svenskar” 
och avstånd till ”dem”, invandrarna. (de los Reyes 2001, s. 97) 

de los Reyes kritiserar den svenska jämställdhetsdiskursen för 
att göra frågor om förtryck och ojämlikhet till ”kulturella drag” 
hos den invandrade befolkningen, och hon hävdar att just den-
na föreställning skapar ”normativa modeller som bekräftar fö-
reställningen om en svensk överlägsenhet och markerar in-
vandrarnas underlägsen-het”. Så har exempelvis Moderaterna 
lyft fram behovet av ett kontrakt för asylsökande som visar att 
de känner till svenska lagar och regler. Eftersom vissa asylsö-
kande kommer från, så som partisekreteraren Per Schlingmann 
uttryckt det, ”kulturer där familjen är väldigt stark” är för-
hoppningen att dessa på så sätt ska lära sig ”viktiga svenska 
värderingar om jämställdhet” (Sveriges Radio 2008). Genom 
att peka ut (vissa) asylsökandes kulturer som bärare av tradi-
tionella värden görs jämställdhet till etnisk markör och en posi-
tiv svensk identitet förstärks. Brotten mot jämställdheten blir 
enligt samma logik mindre svenska (jfr Hübinette & Lund-
ström 2011). 

Det är en analys som stämmer väl överens med vad åse Røt-
hing och Stine Svendsen kallar en ”selektiv kulturalisering” av 
sexualitet och jämställdhet som pågår i norskt utbildningsvä-
sen. Föreställningar om det typiskt norska fylls med jämställd-
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het och en sexualitet fri från tvång, i läromedel och skolvardag. 
Homofobi eller ojämställdhet faller däremot utanför definitio-
nen av norsk tradition och norska värden och markeras istället 
som det etniska, kulturella eller religiösa ”andra” (Røthing & 
Svendsen 2009). På så vis kan paradoxalt nog begreppet tole-
rans komma att användas exkluderande, som ett sätt att skapa 
vi och de andra. Det kan också förklara varför flera högerpopu-
listiska och invandrarkritiska grupper på senare år gjort en 
helomvändning i synen på homosexualitet. Från att samma 
grupper gjort explicit homofobiska uttalanden försvarar exem-
pelvis Sverigedemokraterna plötsligt homosexuellas rättigheter 
som ett nationellt svenskt eller nordiskt värde, som hotas av 
påstått mer intoleranta värderingar som följer av en i deras tyc-
ke alltför generös invandringspolitik (Hamrud & Qvarford 
2010, Ekman & Pool 2010). 

Här framträder en stereotyp av den patriarkale, homofobe 
eller sexistiskt hotfulle Andre – en stereotyp som har ett histo-
riskt arv av kolonialism och rasism. Lynne Segal (1997) visar 
hur rasism och sexism har kommit att integreras i konstruktio-
nen av den Andre. I anglosaxisk litteratur och reseskildringar 
från det sena 1800-talet konstrueras den vite, civiliserade, djär-
ve mannen vid fronten mot det vilda, otämjda, svarta Afrika. 
Mot en vit normerande maskulinitet förstods den svarte man-
nen som nära associerad med natur, hotfullhet och sexualitet. 
Föreställningen om den svarte mannen som sexuellt hot fick så 
sent som i 1950-talets USA konsekvenser av lynchmobbar mot 
svarta män, som legitimerades som den ”civiliserade mannens” 
försvar av vita kvinnor. Veronika Burcar visar också i sitt kapitel 
i den här boken, Unga mäns brottsofferberättelser, att de män i 
hennes studie som positionerar sig som svenskar i sina berät-
telser om att vara brottsoffer framställer en nära relation mel-
lan kategorierna ”brottsling” och ”invandrare”. Burcar visar 
också hur brott begångna av invandrare beskrivs som an-
norlunda och i behov av en särskild förklaring. Dikotomin mel-
lan vi och de Andra, mellan kolonisatör och den koloniserade, 
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mellan svenskar och invandrare, där varje kategori skapas som 
den andres motsats (Bhabha 1994), har med andra ord en lång 
historia, och tycks alltjämt reproduceras. 

Föreställningar om goda maskuliniteter är inte något unikt 
svenskt fenomen. Vi förstår snarare idén om den svenske jäm-
ställde mannen som bara ett av många andra exempel, skapat i 
en nationell diskurs, där det jämställda goda tillskrivits svensk-
het. Vi menar inte därmed att den svenska jämställdhetsideolo-
gin i sig är fel eller orättvis. Snarare vill vi framhålla att domi-
nerande föreställningar alltid har normerande effekter, och att 
skapandet av god maskulinitet också upprätthållit sin motsats 
genom historien. 

Andra andra 
Så långt om en etnifierad Andre. Den svenska jämställdhetsi-
deologin skapas också bland annat i relation till sexualitet, ål-
der och kroppslighet – vilket diskuteras i  era av bokens 
kapitel.  Linn Sandberg uppmärksammar i Man har ju lärt sig ett 1

och annat hur äldre män reflekterar över kropp och sexualitet, 
och hur de i sina berättelser försöker undvika positionen som 
marginaliserade män genom att skapa sig själva som ömsinta 
och hänsynstagande älskare i relation till andra yngre män, på 
ytlig jakt efter sexuell tillfredställelse. Kjerstin Andersson visar 
på liknande sätt i kapitlet Gola aldrig! hur en grupp män som 
riskerar att bli de Andra – i hennes studie unga män på ett be-
handlingshem, varav flera är misstänkta för misshandel och 
narkotikabrott – kan skapa bilder av andra Andra män: där pe-
dofilen framstår som stående längst ner i hierarkin. 

Och om pedofilen används för att positionera sig själv som 
mer moralisk eller normal i Anderssons studie så visar Keith 
Pringle i Fadrande, mansforskning och sexualiserat våld i Sverige att 
hotet om sexuella övergrepp mot barn som form av könsmarke-
rat våld är synnerligen frånvarande i svensk mansforskning. 
Det svenska perspektivet på mäns våld beaktar sällan det fak-
tum att barn sexuellt utnyttjas av framför allt män som är be-
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kanta med barnet, men också av män från den närmaste famil-
jen. En av flera möjliga förklaringar till det kan vara den domi-
nerande diskursen om goda jämställda svenska män, som ska-
pas som nära och engagerade i sina barn. 

Bredvid dessa antologibidrag vill vi också uppmärksamma 
jämställdhetsideologins klassmässiga konnotationer. Inte minst 
har försöken att skapa jämställda fäder drivits av ett familjeide-
al som har sina rötter i den borgerliga familjens framväxt på 
slutet av 1800-talet (Frykman & Löfgren 1979). Detta ideal har 
framhävt barnets utveckling som avhängigt föräldrarnas närva-
ro och engagemang, ideal som föräldrar från andra klasser inte 
nödvändigtvis delar (Halldén 1992). Medan föräldraskapet ex-
empelvis är en central del av medelklassmäns identitet, är den 
mer perifer bland arbetarklassmän, vilket enligt Lars Plantin 
(2007) resulterar i arbetarklassmäns lägre uttag av föräldrale-
dighet. Maskulinitetspolitikens försök att skapa jämställda 
pappor genom att förmå dem att ta ut fler föräldradagar kan 
med andra ord förstås som en politik riktad mot arbetarklas-
sens män, det är framför allt de som måste förändras. 

Det är också viktigt att påpeka att det som framställs som 
sociala problem bland etniska grupper eller ”invandrare” också 
behöver förstås i termer av klass. Exempelvis handlar utanför-
skapet som växt fram i storstädernas förorter i stora stycken 
om klass – om människors svaga relation till utbildning och 
arbetsmarknad (Sernhede 2002). De våldsamma upplopp i Gö-
teborg och Malmö som unga män genomfört de senaste åren 
handlar därför nödvändigtvis inte enbart om en upplevelse av 
utanförskap baserat på etniska positioner, utan också om en 
position som underklass. Den polisiära och sociala hanteringen 
av förorternas våld kan med andra ord ses som en discipline-
ring av underklassens unga män (jfr Wacquant 2009). 

Låt oss sammanfatta idén om en god jämställd maskulinitet. 
Den jämställde mannen beskrivs ofta som svensk, som sprung-
en ur ett kollektivt värde, en historia om svenska jämställda 
män att berätta om för nationell och internationell publik. Den 
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ojämställde mannen förklaras däremot inte som en del av det 
svenska, han förstås liksom Göran Lindberg ofta som en en-
skild sjuk man, eller som en del av den etniske andres kultur, 
som den äldre eller yngre, som den sexuellt störde, och så vida-
re. På så vis skulle man kunna upprätta en lång lista av andra 
män mot vilken normerande maskulinitet konstrueras. En så-
dan lista kan blottlägga maktutövningen i detta, hur den andre 
skapas som en effekt av de normer som omgärdar genus, klass, 
etnicitet, sexualitet och kropp. En sådan lista riskerar samtidigt 
att reproducera könsstereotyper – att fastslå vilka typer av män 
som alltid marginaliseras. Att få en mall för exkluderade och 
inkluderade maskuliniteter kan tyckas lockande, men osynlig-
gör normskapandets dynamiska process. Kartan kring vilka 
grupper av män som marginaliseras förändras ständigt, exem-
pelvis uppfattas homosexuella män i Sverige som långt mindre 
problematiska idag än för bara tjugo år sedan. Målet med denna 
bok är därför att synliggöra de normskapande processerna 
kring män och maskulinitet och bjuda in till en diskussion om 
normer och exkluderande. 

Vi gör dock inga anspråk på att vara de första som reser des-
sa frågor. Så låt oss därför först presentera centrala begrepp och 
teorier som tidigare varit, och fortfarande är, inflytelserika 
inom svensk maskulinitetsforskning. 

Män och maskuliniteter i Sverige 
Maskulinitetsforskningen i Sverige är ett relativt ungt fält, som 
utvecklades först under 1960-talet. Det har naturligtvis forskats 
om män tidigare, men då har män snarare utgjort den omarke-
rade normen. Studier om exempelvis tjänstemän, kriminella 
och elever har i stora stycken varit studier av just män, men 
utan att deras kön synliggjorts (Hearn 1998). Som följd av den 
feministiska rörelsen och kvinnoforskningens framväxt började 
emellertid allt er forskare också ̊ uppmärksamma män som 
grupp. En av de första svenska studierna som diskuterade män 
som grupp var Kvinnors liv och arbete (Dahlström 1962), som 
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lanserade det kritiska könsrollsbegreppet och blev en milstolpe 
i jämställdhetsrörelsen. Några år senare presenterade sociolo-
gen Rita Liljeström (1968) forskning som visade på farorna 
med ”mansrollen”, inte minst i relation till avsaknaden av ett 
aktivt faderskap och utvecklandet av självdestruktiva beteen-
den. 

Inom ramen för ett av regeringen finansierat forskningspro-
gram om manlighet och faderskap, publicerade psykologen Lars 
Jalmert (1979) en rapport om män och faderskap där han myn-
tade begreppet ”i-princip-mannen”. Med begreppet ville Jal-
mert synliggöra hur svenska män tenderar att i princip hålla 
med om jämställdhetens generella idéer, men att de inte alltid 
lever som de lär. Vid samma tid började maskulinitetsforsk-
ningen också ̊ inom akademin att utvecklas som ett eget fält 
som studerade män som könade varelser, vilket var nära kopp-
lat till brittisk och amerikansk feministisk forskning (Hearn et 
al. 2012). Inte minst kom Raewyn Connell och begreppet hege-
monisk maskulinitet att få stort inflytande. Connells teori presen-
terades för första gången i Sverige på slutet av 1980-talet 
(Nordberg 2000), men har framför allt sedan mitten av 1990-
talet varit oerhört populär och kommit att bli något av standard 
i svensk forskning om män och maskuliniteter. Den har bland 
annat influerat forskning om faderskap, män i kvinnodomine-
rade yrken, män i organisationer, homosocialitet, unga killar i 
skolan och kvinnor i mansdominerade yrken (Hearn et al. 
2012). 

Hegemonisk maskulinitet kan förstås som en form av struktura-
listisk feministisk teori (Carrigan et al. 1985, Connell 1996, 
Connell & Messerschmidt 2005). Enligt Connell (1996) struk-
tureras män och kvinnor i relation till en könsordning, men 
också ̊ i relation till andra strukturer såsom klass och etnicitet. 
För att förklara hur könsordningen verkar använder hon sig av 
en tredelad modell. Först placeras genus in i patriarkala rela-
tioner baserade på makt, vilket innefattar kvinnors underord-
ning och mäns överordnade position. För det andra är könsord-
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ningen kopplad till produktionsvillkoren, och i synnerhet till 
kapitalismens könsarbetsdelning mellan produktion och repro-
duktion. För det tredje bygger könsordningen på att sexuella 
begär och känslor förväntas vara heterosexuella. Det är i rela-
tionen mellan maktrelationer, könsarbetsdelning och känslo-
mässig anknytning som maskulinitet skapas, menar Connell. 

En viktig poäng är att könsordningen är dynamisk. Maskuli-
nitet omförhandlas och omdefinieras i olika kulturella och hi-
storiska sammanhang. Det finns också en kamp mellan olika 
maskuliniteter i samma kontext. Connell lyfter här fram hege-
monisk maskulinitet, vilket definieras som det idealiserade sätt att 
vara man vilket kräver att andra män positionerar sig i relation 
till idealet och som legitimerar mäns underordning av kvinnor 
(Connell & Messerschmidt 2005). Denna hegemoniska mas-
kulinitet skapas kollektivt i relationen mellan kulturella (man-
liga) ideal och institutionell makt. Genom att utgå från Antonio 
Gramscis hegemonibegrepp i sin förståelse av könsordning kan 
Connell visa på såväl maskulinitetens föränderlighet som dess 
”sårbara” position. Andra män och kvinnor kan när som helst 
utmana hegemonin genom förändrade kulturella ideal eller ge-
nom ökad institutionell makt. 

För det andra finns det underordnad maskulinitet, det vill säga 
maskuliniteter som är kulturellt, ekonomiskt, juridiskt och po-
litiskt dominerade och uteslutna. Detta gäller exempelvis ho-
mosexuella män, som symboliskt har utestängts från den he-
gemoniska maskuliniteten. Underordningen av dessa maskuli-
niteter ger hegemonin auktoritet.  

För det tredje nämner Connell vad som på svenska översätts 
med förhandlande eller delaktig maskulinitet. Hon menar att inte 
alla män lever upp till maskulina ideal, men de kan trots det 
dra fördelar av kvinnors underordning. Denna maskulinitet 
”erhåller den patriarkaliska utdelningen utan de spänningar 
och risker det innebär att befinna sig i patriarkatets 
frontlinje” (Connell 1996, s. 103). I vardagslivet kompromissar 
många män med kvinnor istället för att förutsätta eller kräva 
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sin auktoritet. Dessa mäns dominans i relation till kvinnor 
kvarstår dock och får sin legitimitet genom den hegemoniska 
maskuliniteten.  

För det fjärde finns det marginaliserade maskuliniteter, vilket 
främst förstås i termer av klass och ras och kopplas till auktori-
seringen av den dominerande gruppens hegemoniska maskuli-
nitet. Exempelvis kan svarta atleter vara förebilder för vita me-
delklassungdomar, men sportstjärnornas position leder inte till 
att svarta generellt får det bättre. 

Det uppstår dock ett bekymmer, menar vi, i tillämpningen 
av Connells analytiska kategorier. Den jämställde mannen, för-
kroppsligad av Göran Lindberg före sitt anhållande, kan i viss 
mån förstås som hegemonisk i det att han har haft institutio-
nell och ideologisk makt i svensk politik. Samtidigt kan den 
jämställde mannen också förstås som en förhandlande mas-
kulinitet i det att han bekänner sig till jämställdhet men inte 
nödvändigtvis lever upp till idealen, som Jalmert (1979) belyst 
i sin forskning och som exemplet Lindberg med all tydlighet 
visar. Lindberg kan också förstås som förkroppsligande en un-
derordnad eller marginaliserad maskulinitet, i det att han som 
jämställdhetsförespråkare blev ifrågasatt i sin manlighet av sina 
kollegor och som sexualbrottsling lyfts fram som den jämställ-
de mannens Andre. Teorin och dess användning är som vi ser 
problematisk, eftersom den i vår mening förvirrar mer än vad 
den klargör. Den jämställde och ojämställde mannen kan för-
stås som att inneha samtliga positioner som Connell beskriver! 

Problemet ligger i att teorin och dess användning framställer 
ett galleri av könsstereotyper, där den hegemoniska maskulini-
teten ibland likställts med motsatsen till den svenske jämställ-
de mannen. Resultatet har blivit att vissa så kallat ”problema-
tiska män” positioneras som mer ”maskulina” än andra (Nord-
berg & Saar 2008). På så sätt har kopplingen mellan jämställd-
hetsideologin och Connells begrepp använts för att konstruera 
icke-svenskhet såväl som arbetarklass, där den hegemoniska 
maskuliniteten framställs som traditionell och omodern, asso-
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cierad med arbetarklass eller etniska minoriteter – det vill säga 
den vita, svenska och jämställda medelklassmaskulinitetens 
Andra. 

Ironiskt nog har Connells begreppsapparat också använts för 
att beskriva en motsatt maskulinitet. Ur det perspektivet kan 
en modern och jämställd maskulinitet sägas inneha den hege-
moniska positionen inom svensk jämställdhetspolitik. Denna 
hegemoniska form av maskulinitet innefattar ett mått av jäm-
ställdhet och är nära kopplad till engagerat faderskap. Den är 
också mindre auktoritär, mindre våldsam och mer känslosam 
än andra maskuliniteter (Hearn et al. 2012). 

Connells begreppsapparat har alltså kommit att skapa och 
cementera en binär logik där hegemoni reduceras till ett man-
ligt karaktärsdrag. Binaritet skapas genom att relaterade be-
grepp sätts samman i oppositionella par. Genom binära diko-
tomier – som exempelvis man/kvinna, heterosexuell/homosex-
uell, vit/svart och jämställd/ojämställd – ges de enskilda kate-
gorierna betydelse. Dilemmat med binärt tänkande är att det 
skapar vad Jacques Derrida (2004, s. 39) kallat för en ”våldsam 
hierarki”, där det ena begreppet blir normerande och styr det 
andra. Det överordnade begreppet tenderar att laddas med po-
sitiva värden, medan det underordnade kopplas till svaghet, 
problem, sjuklighet eller ondska (jfr Rubin 1984). Binära rela-
tioner osynliggör också de flöden som inte kan definieras i öm-
sesidigt uteslutande par. Exempelvis finns det en rad olika sex-
uella identiteter och praktiker som inte är vare sig hetero- eller 
homosexuella. Dessutom uppstår ett slags identitetens tyranni 
när alla handlingar, preferenser eller begär ska förstås i termer 
av en identitet. Som om en handling eller ett intresse alltid be-
rättade vem man är, eller som om vad människor gör i social 
interaktion alltid handlar om att uttrycka identitet (jfr Came-
ron & Kulick 2003). För att komma bortom den binära logiken 
har maskulinitetsforskare under det senaste decenniet istället 
influerats av queerteori, diskursteori, vetenskaps- och teknik-
studier, postkolonialism, poststrukturalism, intersektionalitet 
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och diskursiv psykologi. Trots skilda ingångar tenderar denna 
grupp forskare att fokusera på att kritiskt granska dominanta 
och alternativa former av maskulinitet. I en vid förståelse kan 
författarna i denna antologi placeras inom denna tradition av 
feministisk eller queerteoretisk forskning om genus och mas-
kuliniteter. I det följande vill vi kortfattat skissera hur vi kan 
studera män och maskulinitet i ambitionen att undvika att 
hamna i ett binärt tänkande. 

Normskapande, intersektionalitet och maskulinitet 
Bokens analys av män, maskuliniteter och normskapande utgår 
från en förståelse av normer som något som är i ständig föränd-
ring. Det sker en ständig kamp om vad som ses som normalt 
och onormalt. Den normskapande processen består bland annat 
av en rad exkluderingar där det normala konstrueras samtidigt 
som det onormala. Detta kan ske genom binära uteslutningar – 
att vissa män framstår som motsatsen till den jämställde man-
nen, som blir den omarkerade normen. 

Michel Foucault har i Vansinnets historia (1986) synliggjort 
hur normalitet och avvikelse förändrats historiskt och hur den 
vansinnige, bland annat genom den medicinska och psykolo-
giska vetenskapen, kommit att betecknas som annorlunda och i 
behov av särskild disciplin och avskiljning från resten av sam-
hället. Genom exkluderingen av den vansinnige har det också 
varit möjligt att konstruera det normala. På samma sätt menar 
vi att den normale, jämställde mannen skapas genom exklude-
ringar av avvikande män och deras handlingar. Det kan röra sig 
– om än på radikalt olika sätt – om allt ifrån transpersoner till 
funktionshindrade och våldsamma män. Dessa Andra män och 
deras handlingar är på så sätt med och upprätthåller dels grän-
sen för det normala, dels majoritetssamhällets inre solidaritet. 
Genom exkluderandet av avvikare upplever den ”normala” ma-
joriteten en större gemenskap (Durkheim 1997). 

Ett exempel på det är vad Don Kulick (2005) med referens 
till Foucault beskriver som en patologisering av den Andre. En 
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patologisering av en grupp människor kännetecknas av att de-
ras handlingar blir förknippade med en personlighetstyp. Ett 
tydligt sådant exempel menar Kulick är synen på den manlige 
sexköparen i Sverige: 

Handlingen [att köpa sex] blir metonym för personligheten: 
gränsen mellan beteende och identitet suddas ut så att hand-
lingen betecknar personligheten. Och personligheten är per 
denition avvikande och psykiskt störd. (Kulick 2005, s. 85) 

Med denna process har den sexköpande mannen också förvand-
lats till en obegriplig man, i betydelsen att han är utesluten ur 
normaliteten – hans handlingar och persona hamnar utanför 
det normala och begripliga. Det får inte bara konsekvenser för 
sexköpare utan långt fler, hävdar Kulick, eftersom diskussionen 
ställer upp regler för god sexualitet. Normala människor blir 
normala genom att inte ha sex som faller utanför idén om kär-
leksfull heteronormativ sex med en trofast partner. På så vis 
kan den onde, ojämställde mannen få en reglerande funktion 
för hur alla människor lever sina liv.  

I den här boken ger Kulick ett annat exempel på en queer 
företeelse i svensk offentlig debatt: I kapitlet En unken och beklag-
lig människosyn diskuterar Kulick män, sex och funktionshinder. 
ämnet är queer, menar Kulick, eftersom det omgärdas av en 
reglerande tystnad, och eftersom det väcker obekväma frågor 
om hjälp till sexliv. Det är ett ämne som i Sverige associeras till 
problem och hot om sexuellt utnyttjande, men som i grannlan-
det Danmark är fullt möjligt att inte bara diskutera utan också 
skriva detaljerade manualer om för boende och personal på de 
hem där Kulick bedrivit fältstudier. 

Avvikare och avvikande handlingar kan också ses som hot 
mot majoritetssamhällets normer och utgöra subversiva möj-
ligheter till förändring. Detta innebär att den normale, jäm-
ställde mannen aldrig kan skapas i sig själv – den är beroende 
av andra. Det innebär också att den goda maskuliniteten inte 
förstås så mycket som skillnaden mellan jämställda och ojäm-
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ställda män som själva försöken att särskilja dessa åt (jfr Derri-
da 1998). Den svenske jämställde mannen kan då ses som pla-
cerad i mitten av ett kontinuum, där feministiska män (som 
exempelvis Göran Lindberg före skandalen) ses som alltför jäm-
ställda och andra män (som ”invandrarmän”) ses som ojäm-
ställda. Genom särskiljandet av dessa extremer kan den jäm-
ställde mannen upprätthålla sin hegemoni – han får sitt privile-
gium genom att stå i mitten, med vare sig för lite eller för myc-
ket jämställdhet.  

Linn Egeberg Holmgren visar effekten av just detta i kapitlet 
Feministiska män. De män hon intervjuat, som alla definierar sig 
som feministiskt engagerade i en radikal betydelse, intar ett 
kritiskt förhållningssätt till jämställdhetsbegreppet, samtidigt 
som de ser sig som de verkliga förespråkarna för samma pro-
jekt. Dilemmat som uppstår är att det är svårt att vara för jäm-
ställdhet i ett samhälle där begreppet gjorts till allmängods 
som anammas av de flesta, där samma ord just därför mist sin 
radikala betydelse. För att lyckas med detta positionerar sig 
männen medvetet som den ”normale” jämställde mannens 
Andra, som i mångas ögon alltför feministiska och radikala 
män.  

På andra sidan extremen hittar vi bland andra ”kvinnomiss-
handlaren”, en maskulinitetskategori som går på tvärs med 
jämställdhetsideologins ideal. I kapitlet Att (inte) bli en kvinno-
misshandlare visar Lucas Gottzén hur män som utövat våld mot 
kvinnor relaterar till denna skugglika figur. Som en följd av 
kvinnomisshandlarens stigma har männen svårt att både prata 
om och söka hjälp för sitt våld. Men inte minst är de ovilliga att 
se sig själva som kvinnomisshandlare – trots att de utövat våld 
mot kvinnor. 

Normer – föreställningar om det normala och goda – påver-
kar män och kvinnor i deras vardagsliv såväl som i ett pågående 
identitetsskapande. Berättelser – som de om jämställda och 
ojämställda män – kan ses som kulturella, gemensamma nor-
mer vilka utgör raster för att tolka och förstå oss själva och våra 

 26



handlingar. I vår självförståelse och vårt identitetsskapande re-
laterar vi med andra ord ständigt till normer – det finns inte 
något identitetsskapande utanför de normer som möjliggör de 
olika positioner subjektet kan ta, som Judith Butler (2005) ut-
trycker det. 

Louis Althussers (1976) begrepp interpellation kan förklara 
vad vi avser med att positioneras som subjekt. Althusser ger ett 
metaforiskt exempel då en polis ropar till en man på gatan: 
”Hallå, ni där borta!”, och mannen vänder sig om. Genom den-
na fysiska 180 graders vändning blir mannen rekryterad som 
någon, ett subjekt som vänder sig om när polisen kallar. Det är 
genom att svara på tilltalet som mannen blir någon, han har 
tilldelats och intagit en position. Althusser menar att alla ideo-
logier – eller vad vi ovan diskuterar som normer – innehåller en 
idé om subjektet mot vilken människor speglas som subjekt. 
Samtidigt, genom att acceptera sin position och svara på poli-
sens tilltal, upprätthålls såväl ideologin som subjektspositio-
nerna i ett ömsesidigt förhållande. Men vid interpellationen ges 
också förutsättningen för aktörskap – även om subjektet är be-
roende av att ropas in i social existens, kan hon samtidigt svara 
och göra motstånd, till exempel genom att protestera mot till-
talet. 

De män som definieras som Andra behöver med andra ord 
inte nödvändigtvis acceptera sin givna position. Den är öppen 
för förhandling. Det finns alltså en viss skillnad mellan en till-
skriven position och enskilda individer. Medan ett negativt ut-
pekande som avvikare fungerar som polismannens tilltal i Alt-
hussers exempel behöver den utpekade mannens vardagliga 
handlingar inte nödvändigtvis stämma överens med den stereo-
typa identiteten. Och även om den enskilde mannens handling-
ar följer stereotypen för en ”ojämställd man” är det långt ifrån 
säkert att mannen förstår sig själv som en del av denna katego-
ri, utan som jämställd. Det går också att hantera en negativt 
laddad position genom att utpeka andras normbrytande. Utpe-
kandet kan ses som en resurs i skapandet av normativ maskuli-
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nitet. Genom att visa på att andra män är ojämställda positio-
nerar den uttalade sig själv som jämställd. 

Människor determineras alltså inte av de normer, tilltal och 
kategoriseringar de möts av, och de följer dem inte heller pas-
sivt. Istället förstås normer ur detta perspektiv som en social 
kraft som skapar begriplighet (Butler 2006). För att förstås och 
uppfattas som en ”man” behöver individen förhålla sig till 
normerande föreställningar om vad en man är. Butler (1993) 
översätter Althussers exempel med polisens tilltal till de första 
ord som vanligtvis möter det nyfödda barnet i ett förlossnings-
rum: ”Det blev en flicka!” respektive ”Det blev en pojke!”. Den 
bäbis som får namnet pojke har under resten av sitt liv att svara 
på detta tilltal genom att förhålla sig till alla de normer som 
omger maskulinitet. Att lära sig röra sig, klä sig, tala, uppträda 
och odla intressen som svar på det genusnamn man getts. Att 
få benämningen pojke eller flicka kallar Butler därför för en av 
de första språkliga skadorna, i betydelsen att det reducerar bar-
nets alla andra möjliga tilltal och bemötanden. 

Men, här måste göras ett viktigt tillägg: normer handlar inte 
så mycket om tvång och våld som om en positiv kontroll och 
implicit logik, och normer fungerar inte deterministiskt. Nor-
merna verkar genom att de uppfattas som bra, goda och natur-
liga. När normen är införlivad och osynliggjord, när den be-
tecknas som ett naturligt sätt att leva – att vara ”en riktig man/
kvinna” eller känslan av att ”bara vara sig själv” – kan den be-
skrivas som allra mest effektiv. Samtidigt är en protest nära 
sammanknippad med normen och det finns alltid en möjlighet 
för individen att inte återskapa det normerande. 

Tidigare diskuterade vi hur utpekandet av ojämställda män 
sker i relation till bland annat etnicitet och klass. Dessa – och 
andra – komplexa maktordningar samman ätas i historierna om 
jämställda respektive ojämställda män. Det som kallats ett in-
tersektionellt perspektiv har växt fram som ett försök att möta 
dessa komplexa maktrelationer. Det intersektionella perspekti-
vet uppmärksammar att olika maktordningar samverkar och är 
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beroende av varandra (de los Reyes & Mulinari 2005). Svarta 
feminister och postkoloniala tänkare har exempelvis kritiserat 
en vit medelklassfeminism som inte uppmärksammat rasism, 
och understrukit hur svarta kvinnor utsätts för en dubbel un-
derordning. På samma sätt har kritik riktats mot att feministis-
ka perspektiv saknats i tidiga postkoloniala analyser. 

Ett viktigt projekt för den intersektionella analysen av mas-
kuliniteter handlar om problemet med att undvika att sjunga 
med i kören av forskare, journalister och skribenter som skriver 
om den andre mannen (León Rosales 2010). Paulina de los 
Reyes och Diana Mulinari (2005) talar om olika intersektionella 
strategier för att undvika att inte reproducera en stigmatisering 
av den Andre. Etnologen René León Rosales (2010) använder 
exempelvis en intersektionell strategi när han i sin avhand-
lingsstudie om pojkar i en förortsskola gör motstånd mot att 
skildra pojkarna som en enhetlig kategori, för att på så vis mot-
verka en homogeniserande bild av den så kallade ”unge invand-
rarkillen”. 

En annan utmaning i intersektionella analyser är de sam-
manhang där olika maktordningar inte bara verkar som ett 
dubbelt förtryck – vilket givetvis är ett högst angeläget studie-
område i sig – men också i de fall där sexualitet, genus, etnici-
tet eller kroppar och funktionshinder korsar varandra på ett 
sätt där det är svårare att definiera vem som är privilegierad 
och vem som är den Andre. Sådana komplexa intersektioner, 
och deras del i konstruktionen av maskulinitet, uppmärksam-
mas också i den här antologin. I Rickard Jonssons och Tomma-
so Milanis bidrag Du baza henne fem prövas olika möjliga tolk-
ningar – en radikalfeministisk och en queeranalytisk – av sexis-
tiskt språk i skolmiljö. I det materialet aktualiseras flera olika 
maktordningar, inte minst kön och etnicitet, och författarna 
undersöker hur man ska skriva om detta ämne utan att repro-
ducera välkända schabloner. Kapitlet förespråkar att en analys 
av vad som uppfattas som nedsättande eller sårande språk mås-
te ta sin utgångspunkt i och synliggöra den lokala kontext där 
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orden uttalas. Vi måste bemöda oss om att undersöka vem som 
säger vad, till vem och som svar på vad, för att undvika att för-
lägga förbjudet språk till stereotypen av invandrarkillen. 

Myten om den jämställde mannen 
Fallet med Göran Lindberg synliggör den problematiska rela-
tionen mellan svensk jämställdhetsideologi och mäns praktiker. 
Den jämställde mannen hyllas och accepteras som norm samti-
digt som hans vardagliga liv och handlingar kan utmana och 
direkt motsäga samma bild. Det ses exempelvis idag som själv-
klart för män att ta ut föräldraledighet och engagera sig i om-
sorgen om barnen (Klinth & Johansson 2010). Samtidigt kvar-
står det faktum att svenska män tar ut betydligt mindre föräldra-
ledighet än kvinnor (Försäkringskassan 2010). Dessutom är det 
just män som utsätter kvinnor, barn och andra män för en rad 
sociala problem: kvinnomisshandel, våldtäkt, pedofili, rån och 
överfall för att nämna några. 

Att dessa problematiska praktiker kan fortsätta menar vi kan 
förklaras med den binära logik som präglar jämställdhetsideo-
login. Denna dikotomisering har bidragit till den jämställde 
mannens mytologisering. Roland Barthes (1969, s. 242) menar 
att myter osynliggör bakomliggande sociala processer genom 
att framställa problematiska relationer som ”fakta”: 

Myten förnekar ingenting, dess uppgift är tvärtom att tala om 
hur saker och ting är; den renar dem helt enkelt, gör dem 
oskyldiga, förankrar dem i natur och evighet, ger dem en tyd-
lighet som inte är ett resultat av en förklaring utan av ett kon-
staterande: om jag konstaterar att den franska imperialismen 
existerar utan att förklara den, behövs det mycket litet för att 
jag inte skall tycka den är naturlig, självklar: på så sätt känner 
jag mig lugn. [...] [Myten] grundlägger en lycklig klarhet: sa-
kerna ser ut som om de ensamma betecknade något. 

Myten om den jämställde mannen upprätthålls, som vi gett ex-
empel på, genom en exkludering av andra män som ojämställ-
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da. Vi vill specificera normskapandet genom att lyfta fram fyra 
mekanismer för reproduktionen av myter. 

För det första kan, som vi diskuterat inledningsvis, ett utpe-
kande av andra som förtryckande upprätthålla myten om den egna 
jämställdheten. Myten kan, för det andra, upprätthållas genom 
vad Barthes (1969) har kallat vaccinering. Vaccinering innebär 
erkännandet av oavsiktliga fel och brister för att dölja större 
principiella problem. Vaccineringsmekanismer åter finns exem-
pelvis bland vita som vill distansera sig från rasism (Farough 
2004, Sandoval 1997). Genom att påpeka andras enskilda rasis-
tiska uttalanden är det möjligt att ta avstånd från rasism samti-
digt som egna eventuella diskriminerande praktiker osynlig-
görs. Man kan också tala om vaccinering vad gäller kön och 
maskulinitet. Som vi nämnde ovan betonade rikspolischefen 
Bengt Svensson att fallet Lindberg var en enskild mans agerande. 
Beskrivningen av att få poliser misstänks för sexualbrott kan 
ses som försök att återupprätta polisens förtroende. Brottet iso-
leras, görs till en avvikelse utanför normaliteten. Det för yttar 
problemet från organisationens kultur till den utpekade indivi-
den. Genom att framställa misogyni som enstaka händelser el-
ler som något enskilda ”rötägg” står för, osynliggörs med andra 
ord mer genomgripande problem i relationen mellan män och 
kvinnor. De ”normala” blir på så sätt vaccinerade mot ojäm-
ställdhet. 

Myten kan också skapas genom historisering, det vill säga ge-
nom att förlägga förtryck till passerad historisk tid (Barthes 
1969). Ett grundläggande sätt att historisera förtryck är att 
framhålla att exempelvis kvinnoförtryck hör till det förgångna, i 
kontrast till ett samtida modernt samhälle där kvinnans flesta 
rättigheter beskrivs som redan uppnådda. Historisering kan 
också innebära ett erkännande av begångna orättvisor, såsom 
när regeringar deklarerar sitt ansvar för tidigare förtryck av ur-
sprungsbefolkningar. Dilemmat med dessa uttalanden, menar 
Sara Ahmed (2004), är att i samma stund som förtrycket be-
känns placeras det också i historien och därmed som något 
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bortom den uttalandes kontroll. Det paradoxala är att erkän-
nandet därmed fungerar som ett frigörande från delaktighet i 
skuld. 

Slutligen skulle vi vilja lyfta fram självmedvetandets betydelse i 
skapandet av den jämställde, vite medelklassmannen. Själv-
medvetande handlar om att vara självkritisk om sin position, 
men implicit också ett framhållande av att själv vara jämställd. 
Självmedvetandets betydelse är särskilt viktigt att diskutera 
med tanke på att vi är två vita medelklassmän som här kritiskt 
granskar maskulinitet. Vi är med andra ord en del av den norm 
som vi utsett oss själva att granska (Edenheim 2009). Som 
Ahmed (2004) påpekat utgör denna självmedvetenhet en posi-
tionering av oss själva som goda individer som har möjlighet 
att placera oss bortom normer och förtryck. På så sätt kan vi – 
och den kritiska maskulinitetsforskningen generellt – paradox-
alt nog vara med att upprätthålla den vite medelklassmannens 
dominans. Maskulinitetsforskningen riskerar att bli en fetisch 
(Marx 1969) som fördunklar könsordningens ”sanna” natur. 
Slavoj Žižek (2001) exemplifierar det marxistiska begreppet 
genom vad han kallar för ”västlig” buddism – den särskilda 
form av buddism som blivit populär i väst. Enligt Žižek kan 
dess popularitet förklaras med att den utlovar lösningen på ka-
pitalismens bieffekter, som exempelvis stress, och sägs ge verk-
tyg för att uppnå inre frid. Den västliga buddismens fetischis-
tiska funktion ligger enligt Žižek i att den stillar vårt dåliga 
samvete, samtidigt som den framgångsrikt skyler vår delaktig-
het i kapitalismens förtryck. På samma sätt finns det en risk att 
kritisk maskulinitetsforskning, inklusive denna bok, formeras 
som ett fält där manliga forskare kan positionera sig som jäm-
ställda och självmedvetna men utan att nödvändigtvis ifrågasät-
ta sin egen delaktighet i maktrelationer. 

Med den risken i åtanke, och med en ständigt närvarande 
kritik av makt och normer i analysen, menar vi att det finns 
goda skäl att fortsätta skriva. Härmed lämnar vi över ordet till 
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framstående genusforskare med kritiska perspektiv på mas-
kulinitet, normskapande och konstruktionen av andra män. 
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2. En unken och beklaglig 
människosyn: Män, sex och 

funktionshinder 

Don Kulick 

Förhållningssätt till genus och sexualitet utgör en av de vikti-
gaste skiljelinjerna i Sverige idag mellan den socialt godkända 
manlighet och de former för manlighet som förknippas med de 
”andra män” som diskuteras i den här boken. Svenska män – 
liksom andra män i skilda delar av världen – har en mängd oli-
ka uppfattningar om män, kvinnor och sex. Svensk offentlig 
diskussion om dessa ämnen är dock snäv. Den framhäver en 
specifik uppsättning manliga attityder och handlingar som möj-
liga, önskvärda och moraliskt acceptabla. De män vars åsikter 
och liv skiljer sig från de normerande förebilderna synliggörs i 
debatten som typer att se ner på, förlöjliga, fostra, läxa upp el-
ler bestraffa. 
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En kategori män som framträder som särskilt utmanande i 
denna föreställningsvärld är de män som behöver hjälp för att 
ha sex på grund av att de har en funktionsnedsättning. Att 
människor med funktionsnedsättning har sexuella begär är nå-
got som gör många som inte har någon funktionsnedsättning 
både ängsliga och högröstade: människor utan funktionsned-
sättning känner sig obekväma med tanken på att människor 
som är funktionshindrade har eller vill ha sex. Men olusten att 
tänka på detta för mycket hindrar dock inte samma icke-funk-
tionsnedsatta personer från att ofta vara överraskande benägna 
att uttrycka en åsikt om huruvida människor med funktions-
nedsättning har (eller snarare, som vi ska se, inte har) några 
sexuella rättigheter. 

Män och kvinnor med grav medfödd funktionsnedsättning, 
såsom vissa yttringar av cerebral pares eller Downs syndrom, är 
de allra mest problematiska i detta avseende. För även om 
många icke-funktionshindrade kan uttrycka förståelse och em-
pati för det sexuella begär som kan finnas hos en snygg 23-årig 
hockeyspelare vars liv drastiskt förändrats sedan han brutit 
nacken och hamnat i rullstol, så är det färre som uttrycker 
samma förståelse och empati när människan med den sexuella 
lusten är en 54-årig man med Downs syndrom. Inte heller 
uppbådar alla samma grad av engagemang när människan i frå-
ga inte är en olycksdrabbad idrottsman utan en person som är 
född med en cp-skada, så grav att han eller hon inte har något 
verbalt språk, dräglar mer eller mindre ständigt, och har sina 
armar och ben fastspända i en rullstol för att kontrollera spas-
merna. Att en sådan person kan ha en sexualitet som han eller 
hon behöver hjälp med för att förstå och leva ut, är något som 
många helst inte tänker på eller pratar om. Men just den här 
gruppen vuxna med en grav funktionsnedsättning är de som är 
i störst behov av hjälp för att förstå och leva ut sin sexualitet. 
De utgör en enorm utmaning för våra uppfattningar av berätti-
ganden och social rättvisa. 
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I frågan om sexualitet och funktionshinder är det män med 
grav funktionsnedsättning som är den allra mest utmanande 
gruppen av alla i dagens Sverige, eftersom den assistans de be-
höver för att kunna ha sex har kommit att uppfattas som något 
som närmast kännetecknar en bakåtsträvande politik och till 
och med en form av övergrepp. Tre exempel kan illustrera det-
ta. 

Det första exemplet handlar om reaktionerna på romanen 
Mitt nakna jag, från 2005, av författardebutanten Johan Nor-
dansjö. Mitt nakna jag kallades för och marknadsfördes som ro-
man, men egentligen är boken på många sätt mer en självbio-
grafi, eftersom det framgår av omslagets författarbeskrivning 
och också av de intervjuer som Nordansjö kom att ge i sam-
band med bokens lansering, att författaren och huvudpersonen 
i berättelsen, Max, har många saker gemensamt, inklusive ce-
rebral pares. 

Mitt nakna jag kretsar kring hur huvudpersonen Max söker 
kärlek och sex. Vi får läsa om hur Max behöver hjälp med de 
flesta av sina vardagliga bestyr, som att äta, klä sig, besöka toa-
letten, och hur hans tal är svårt att uppfatta. Boken diskuterar 
de svårigheter som en människa med funktionsnedsättning kan 
ha i att knyta romantiska relationer. Max minns hur han kände 
sig övergiven när hans skolkamrater i en vanlig skolklass inled-
de sina första romantiska relationer med tjejer, och hur han 
själv stod kvar ensam, som singel och med känslan av att vara 
övergiven. Han nämner hur avundsjuk han är på sina två yngre 
bröder som båda är gifta, och han beskriver svårigheterna han 
har med att knyta kontakt när han går ut: ”På uteställen ser de 
flesta tjejerna bara rullstolen, de okontrollerade armrörelserna, 
som gör att jag inte kan äta och klä på mig själv, och att jag har 
svårt att hålla huvudet stilla. Däremot ser de inte personen 
Max” (ibid, s. 16). Om och om igen blir Max förälskad i sina 
kvinnliga personliga assistenter, som badar och tar hand om 
honom, och som oundvikligen säger upp sig och lämnar honom 
så fort han antyder sina känslor för dem. Vid 32 års ålder är 
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Max fortfarande oskuld utan några utsikter att kunna träffa nå-
gon att älska. Han känner sig desperat. 

Max kommer fram till att möjligheterna att kunna träffa nå-
gon i Sverige som vill ha sex med honom är helt uttömda. Till-
sammans med en väninna, Emma, reser han därför till Phuket, 
där Emma hjälper honom att träffa och köpa sex av en thai-
ländsk prostituerad kvinna. Detta möte, som skildras utförligt 
och med värme, utgör textens kulmen. Det är en vändpunkt i 
Max självkänsla och i hans upplevelse av att kunna vara en 
självständig individ. Tre sidor innan bokens slut summerar Max 
betydelsen av Thailandsresan, som han menar berikade hans 
liv: 

Phuketresan hjälpte också till att få bättre självkänsla. Det 
största på resan var sexköpet. Jag hade längtat så mycket efter 
att få knulla, och att äntligen få göra det, det var enormt. En 
stor dag för mig. Nu vågar jag prata med främmande männi-
skor, nu vågar jag köpa sex, nu vågar jag stöta på tjejer, nu vå-
gar jag ha vilka kläder som helst på mig. (Nordansjö 2005, s. 
217) 

Trots att Mitt nakna jag diskuterar flera dimensioner av funk-
tionshinder och sexualitet – till exempel de hinder som finns 
för en människa som Max att ens ta kontakt med en möjlig 
partner (som nämndes i citatet ovan om hur de flesta tjejerna 
bara ser rullstolen) – så kom alla efterföljande kommentarer till 
boken att uteslutande rikta uppmärksamhet mot scenen där 
Max har sex med den thailändska sexarbetaren. Detta fokus 
kan delvis förklaras med sättet som boken är skriven på – be-
rättelsens dramaturgi leder fram till sexscenen i Phuket, och 
allt som sedan händer Max efter den scenen får sin betydelse av 
den tillfredsställelse och den trygghet som det sexuella mötet 
gav honom. ändå är det slående att ingenting annat i boken 
överhuvudtaget berördes i de olika artiklar som skrevs om den. 
Boken diskuterades som en bok om prostitution, inte om funk-
tionshinder. I samband med utgivningen publicerade Aftonbla-
det en artikel med rubriken ”Han vill gå på statlig bordell” (Sig-
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vardsson 16 december 2005), där sista ordet i artikeln gick till 
författaren Louise Eek, som var känd i Sverige i början av 2000-
talet som en ivrig prostitutionsmotståndare. Eek använde det 
utrymme hon tilldelades i artikeln till att läxa upp författaren 
Johan Nordansjö. Hon upplyste honom om att han har en ”un-
ken och beklaglig människosyn”. 

Ett liknande tonläge präglade en artikel publicerad i Borlänge 
Tidning under rubriken ”Försvarar prostitution” (Borneskans 13 
december 2005).  Artikeln var inte så mycket en recension av 2

själva boken – journalisten Fredrik Borneskans hade bara ett fåtal 
avfärdande ord att säga om den – utan var snarare ett inlägg där 
författaren utvecklade ett fördömande av Johan Nordansjös 
skildring av prostitution. ”Jag kan heller inte se sex som en 
mänsklig rättighet”, förklarade Borneskans, och gav därmed röst 
åt en ståndpunkt som förr eller senare oundvikligen uttrycks 
närhelst sexualitet och funktionsnedsättning diskuteras i Sveri-
ge. ”Det kan med all säkerhet vara svårt att leva utan, men det 
betyder inte att någon därför ska ges rätten att kränka en annan 
människa”, skrev han. 

Ett annat exempel på hur män med funktionsnedsättning 
som talar om sex omedelbart uppfattas som om de uttrycker ett 
begär att få kränka kvinnor är hämtat från en debatt som utspe-
lade sig i Tidningen Arbetaren år 2004, året innan Mitt nakna jag 
publicerades. Diskussionen sattes igång av en artikel i tidning-
ens majnummer. Den var skriven av Finn Hellman, en blind 
journalist och tillika aktivist för funktionshindrades rättigheter. 
Hellmans artikel uppmanade läsarna att ta frågan om sexualitet 
och funktionshinder på allvar. Hans text var provocerande. Han 
undrade ”hur det kommer sig att gravt funktionshindrade kan 
få hjälp med städning, att klä på sig och bli torkade i rumpan, 
men inte med sex?” Och han ställde frågan: ”Vad innebär det 
att förneka andra det man själv har tillgång till?” (Hellman 28 
maj–30 juni 2004). 

Svaret på Hellmans frågor lät inte vänta på sig. Och återi-
gen kom svaren att handla om prostitution snarare än funk-
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tionshinder. Hellman avfärdades som ”prostitutionsföresprå-
kare” (Dalén 13–19 augusti 2004). Han anklagades för att 
göra sig skyldig till ”en grov skymf bortom all respekt för sant 
människovärde” (Kvick , 13–19 augusti 2004). Han förlöjliga-
des. Hur skulle sexuell assistans organiseras i praktiken, und-
rade en skribent sarkastiskt: ”Statlig eller kommunal sex-
hjälpsjour där sexassistenter arbetar på schema med OB-
tillägg efter 19.00?” (Kvick 13–19 augusti 2004). Och det för-
klarades för Hellman att om människor med funktionsned-
sättning vill ha sex men inte kan få det, så får de lov att vända 
sig till ”mekaniska sexhjälpmedel” (Dalén 17–23 september 
2004). Exakt hur någon med begränsad eller obefintlig rörel-
seförmåga konkret ska gå till väga i användandet av dessa 
hjälpmedel utan någon form av hjälp är en fråga som hamna-
de utanför diskussionen, även när Hellman i ett svar på kriti-
ken påpekade det orimliga i just denna uppmaning (Hellman 
20–26 augusti, 2004). 

Ett sista exempel som illustrerar tonläget när denna fråga 
kommer upp utspelades 2007, när en av medförfattarna till de 
välkända Sune och Bert-böckerna, Sören Olsson, väckte frågan 
om sex och funktionshinder. Sören Olsson är pappa till en ton-
årspojke som har Downs syndrom och ett svårt hjärtfel. Som 
inbjuden krönikör till Föräldrakraft – en tidskrift för föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning – skrev Olsson att han var 
osäker på hur han skulle förhålla sig till sin sons uppvaknande 
sexualitet. Han berättade i krönikan att han nyligen hade frågat 
sin son varför han såg så ledsen ut. Sonen hade svarat att han 
”ville ha en tjej. Han ville ha en precis som på filmerna han 
hade sett. De kysser varandra och de hånglar och de är nakna 
tillsammans.” Olsson insåg att han inte visste vad han skulle 
göra. ”Det är klart att man vill ge sin son en möjlighet att ut-
forska detta spännande och kittlande område”, skrev han. ”Men 
hur hjälper man någon skaffa kärlek och närhet? De hinder som 
finns kan kännas skrämmande stora” (Olsson 2007). 
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Sören Olsson fortsatte med att berätta om att han nämnt 
detta problem för en vän som då föreslagit att han skulle ta sin 
son till Danmark för att köpa sex. Olsson blev förfärad. ”Jag 
lämnade min vän med en blandad känsla av avsmak och skam”, 
skrev han. Men sedan började han fundera över saken, och med 
sorg insåg han att hans son kanske aldrig skulle få uppleva kys-
sarna, hånglet, eller att ligga naken bredvid en kvinna som han 
verkade längta efter så mycket. Och han började tänka. Han 
skrev att ”de från början helt klara gränserna blev med ens nå-
got suddigare och jag upptäckte att jag inte längre kunde ge ett 
självklart svar”. Olsson sammanfattade sin krönika med att po-
ängtera att han varken ”förespråkar det ena eller det andra”. 
Men han undrade, ”om inte annat så kanske denna lilla krönika 
kan sätta igång en diskussion i ämnet?” 

Diskussionen som Sören Olsson bjöd in till tog en vändning 
som han inte hade väntat sig. Krönikan i Föräldrakraft upp-
märksammades av Sveriges Radios P1. Olsson gav en kort in-
tervju i P1, vilket i sin tur ledde till att Aftonbladet ringde upp 
och gjorde en artikel med rubriken ”Min son vill vara med en 
naken tjej” (Gustavsson 2007). Observera rubrikens ordval: det 
är inte ”Min son vill vara naken med en tjej”, vilket antyder 
ömsesidighet, och vilket kanske skulle vara det mer naturliga 
sättet att sammanfatta det som Olsson skrev i sin krönika, om 
att hans son uttryckte en önskan om att han och en tjej skulle 
vara ”nakna tillsammans”. Istället är rubriken ”Min son vill 
vara med en naken tjej”, vilket antyder voyeurism och icke-öm-
sesidighet eller utnyttjande. 

Baserat på krönikan i Föräldrakraft och Aftonbladets artikel 
följde Expressen upp med en artikel vars rubrik ställde en fråga 
till svenska folket: ”är det okej att köpa sex till sin 
son?” (Krook 2007). 

Svaret som levererades på denna fråga var knappast beja-
kande. Krönikören Linna Johansson lät meddela i Expressen att 
hon ”blir uppriktigt illa till mods av det här” (Johansson 2007). 
Gratistidningen Metro Riks publicerade en krönika av barnboks-
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författaren Hillevi Wahl, som under rubriken ”Kvinnor är inga 
sexhjälpmedel” upprört konstaterade: ”För det första förstår jag 
inte varför han sitter och pratar om sin sons sexualitet inför 
hela svenska folket. är det inte oerhört integritetskränkande?” 
Wahl talade vidare om för Sören Olsson att ”det är faktiskt ing-
en mänsklig rättighet att få ha sex med någon” (Wahl 2007). I 
Helsingborgs Dagblad skrev Kristina Persson att Olsson antagli-
gen var ute efter att ta sin son till en bordell så att han kunde 
”leta material till boken Berts sexuella bravader”. Persson av-
slutade sin krönika genom att svära ”Aldrig mer en Bertbok i 
mitt hem” (Persson 2007). 

Insinuationer och personliga angrepp av detta slag ledde till 
att Sören Olsson vägrade att diskutera saken mer. Corren.se 
rapporterade att Olsson deklarerat att han ”inte längre [vill] 
vara med i någon debatt ... Han ville väcka en diskussion om ett 
stort och svårt ämne men frågan reducerades till att handla om 
funktionsnedsättning och prostitution” (utan författare, Cor-
ren.se 2007). Olsson bekräftade denna ståndpunkt i en intervju 
med mig. Han berättade om att han var chockad över hur 
snabbt och oåterkalleligt diskussionen som han hoppades kun-
na öppna upp istället ”spårade ur” och övergick till hätska per-
sonangrepp. Han minns att bloggare började skriva om ”vilken 
fruktansvärd förälder jag var och, och vilken hemsk människa, 
och att jag borde inte få ha barn” (Sören Olsson, personlig 
kommunikation 2011). 

Vad som borde framgå av alla dessa exempel är att i Sverige 
avfärdas, förolämpas och förtalas män med funktionsnedsätt-
ning som uttrycker att de behöver hjälp med sex. Närhelst frå-
gan om sexualitet och funktionshinder tas upp av en man med 
funktionsnedsättning (eller, som i Sören Olssons fall, av en 
man som tar hand om en ung man med funktionsnedsättning), 
så väcker det reaktioner på en skala från sarkasm till ilska, och 
mannen som från början väckte frågan informeras offentligt om 
att han är en ignorant, bakåtsträvande, kvinnofientlig ”prostitu-
tionsförespråkare”, som besitter ”en unken och beklaglig män-
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niskosyn” och vars uttalanden utgör ”en grov skymf bortom all 
respekt för sant människovärde”. 

I dessa anklagande inlägg reduceras sexualitet och funk-
tionsnedsättning, som artikeln i Corren.se noterade, till att 
handla enbart om prostitution. På så vis hamnar alltid prostitu-
tion och aldrig funktionsnedsättning i fokus för debatten. Den 
ursprungliga frågan – hur människor med funktionsnedsättning 
kan bli hjälpta för att få tillgång till sexuella möjligheter och 
sexuella liv som de flesta vuxna människor tar för självklart – 
ignoreras eller förträngs. 

Men man kanske får undra: vad skulle hända om vi för en 
gångs skull satte frågan om prostitution inom parentes? Vad 
skulle hända om vi lämnade prostitutionen därhän för en 
stund, för att istället fokusera på den vidare frågan om funk-
tionshinder och sexualitet? Vad skulle hända om vi istället för 
att nöja oss med ett avfärdande fördömande faktiskt tog Johan 
Nordansjös, Finn Hellmans och Sören Olssons frågor på allvar? 
Vad skulle hända om vi diskuterade de frågor de ber oss att dis-
kutera? 

Queerteori, funktionsnedsättning och sexualitet 
Ett teoretiskt perspektiv som man skulle kunna tänka sig vore 
fruktbart att använda för att belysa ämnet funktionshinder och 
sexualitet är queerteori. Det som fångade mitt eget intresse 
med queerteori allra mest, när den i början av 1990-talet börja-
de lanseras, var hur begreppet ”queer” föreföll kunna användas 
som en böjning, ett verb. De nominella och adjektiviska bety-
delserna av ordet var aldrig särskilt tilltalande för mig. Jag var 
med andra ord aldrig särskilt intresserad av att kategorisera: 
”Detta är queer”, ”Detta är inte queer”. Vad jag istället tyckte 
var spännande var de processer som sattes igång när man an-
vände ”queer” som ett verb, och när någonting ”queerar” 
någonting annat. Just det användandet av begreppet gjorde att 
man på ett nytt sätt kunde undersöka de förändringar som 
uppstår i förståelse, analys och politik, när man sätter i för-
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grunden de dimensioner av sociala strukturer eller kulturella 
system, som annars vanligtvis skjuts till periferin eller som 
omgärdas av tystnad. Detta handlar alltså om vad som händer 
när man undersöker det förträngda och utforskar de tystnader 
som produceras av en historiskt frammanad dispositif, för att 
använda Foucaults begrepp (eftersom queerteori förstås är en 
av Foucaults flertaliga demoniska avkommor). Jag var nyfiken: 
vad händer då med förståelse? Vad händer med politik? Vad 
händer med etik? 

Nu är detta olyckligtvis inte det sätt som queerteori kommit 
att tolkas och användas på av de flesta i Sverige. I Sverige har 
queerteori, i motsats till andra länder där teoribildningen fort-
sätter att utvecklas, nästan uteslutande kommit att fokusera på 
den nominella och beskrivande betydelsen av ordet: queer som 
ett substantiv eller som ett adjektiv. Det som vanligtvis står på 
spel när ordet används i ett svenskt sammanhang är klassifika-
tion: vad eller vem som är queer och vad eller vem som inte är 
queer. Dessutom har ordet tilldelats ett särskilt moraliskt värde 
bland många av dem som använder det och det används för att 
utnämna något som mer värdefullt, mer önskvärt och mer pro-
gressivt än alla de saker, människor och fenomen som inte till-
delas den glada queera guldstjärnan. 

Det som går förlorat i sådana klassificeringsexerciser är det 
som jag själv hela tiden uppfattat som hela poängen med que-
erteori. Jag har alltid hävdat att om vi vill att det som kallas 
queerteori ska tillföra något specifikt och ha någon teoretisk, 
politisk och etisk sprängkraft, så borde det vara obekvämt. Det 
som gör anspråk på att kallas för queerteori borde få människor 
att känna sig ängsliga – det borde skapa oro och obehag och 
känslan av att man som teoretiker och forskare trampar där 
man inte ska trampa; att man tänder ett ljus som kanske helst 
skulle förbli släckt; att man riktar uppmärksamhet mot det som 
många menar bör förbli lämnat i fred; att man väcker den björn 
som helst borde få fortsätta sova. 
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Ur det perspektivet är frågan om sex och funktionshinder san-
nerligen något som queerteoretiker borde undersöka. Den 
ängsliga tystnad som omgärdar ämnet och de avfärdande före-
bråelser som kommer upp varje gång det förs upp till diskus-
sion är omisskännliga tecken på att vi här har att göra med en 
björn som många vill ska förbli sövd. Män som Johan Nor-
dansjö, Finn Hellman och Sören Olsson som vill väcka björnen 
kan därför sägas ”queera” de diskurser och praktiker som i Sve-
rige idag är de rådande vad gäller sexualitet och genus. De que-
erar dem i betydelsen att de genom sina ansträngningar att 
uppmärksamma ett problem som många inte vill erkänna alls 
är något problem utmålas som sinnebilden för vad som står 
”utanför” diskurs – de blir till den icke-legitima kulissen mot 
vilken normalt och acceptabelt sexualitet och genus kan ta form 
och fyllas med innehåll. Dessa ”andra män” utgör det nedriga 
(det ”abjekta”) om läcker ut från (eller knuffas ut från) ett an-
nars till synes rimligt och fint och allmängiltigt system av vär-
deringar. Dessa män representerar de nya ”onormala”. Det 
enda de tycks förtjäna är fördömande och eventuellt också 
straff. 

Förhållandet mellan dessa ”andra män” och uppfattningar 
om vad som är en god och självklar syn på sexualitet och ge-
nus antyder att en utforskning av just sådana ”andra män” ger 
oss möjlighet att blåsa nytt liv i queerteori – men queerteori i 
betydelsen ”utmaning” och inte queerteori i betydelsen ”di-
sciplin” (och här åberopar jag det ordets fullständiga 
foucauldianska innebörd). Men eftersom jag nu använder or-
det ”queer” för att hänvisa till män med funktionsnedsättning 
är det viktigt att understryka att jag inte gör det för att fösa in 
alla människor med funktionsnedsättning i det queera facket 
och hävda att de är queera, eftersom de faller utanför gränser-
na för det konventionellt heteronormativa. Det vore i och för 
sig en enkel poäng att göra, men av alla upptänkliga sätt att 
analysera den här frågan, så vore den ingången inte bara den 
minst intressanta; den vore också den minst respektfulla. 

 45



Istället menar jag att de spörsmål om sexualitet och funk-
tionsnedsättning som väckts av Johan Nordansjö, Finn Hell-
man och Sören Olsson queerar betydande epistemologiska, 
politiska, ontologiska och inte minst etiska frågor. De ber oss 
att konfrontera oro, tystnader, fördomar och orättvisor. De 
utmanar oss att tänka annorlunda och agera mer ansvarsfullt. 

Funktionshinder och sex i Danmark 
Det stora spektrum av frågor som uppstår när man på allvar 
börjar fundera på ämnet sexualitet och funktionsnedsättning 
synliggörs bäst genom kontraster. Och en betydande kontrast 
finns här i Skandinavien, mellan Sverige och Danmark.  I Dan3 -
mark förs en politik som erkänner att personer med funktions-
nedsättning kan ha en sexualitet, och som uttrycker det erkän-
nandet som ett berättigande. Danmark erkänner med andra ord 
uttryckligen att människor med funktionsnedsättning är berät-
tigade till ett sexuellt liv. Notera orden jag använder här: Jag 
använder ordet ”berättigande” och inte ”rättighet”, och jag an-
vänder orden ”sexuellt liv”, och inte ”sexualitet”. Betydel-
seskillnaderna i dessa ord är viktig, och jag kommer att åter-
komma till detta senare. 

Men låt oss först titta närmare på det viktigaste dokument 
som hävdar berättigandet som människor med funktionsned-
sättning har till ett sexuellt liv i Danmark. Dokumentet kommer 
från Danmarks Socialdepartement och bär titeln Vejledning om 
seksualitet – uanset handicap (Vägledning om sexualitet – oavsett 
handikapp). Dokumentet lanserades för första gången 1988 – för 
nästan 25 år sedan – och reviderades 2001 (Socialministeriet 
2001). Det genomgår just nu en ny revision och kommer att i 
mitten av år 2012 presenteras i en något reviderad version. 

Vägledningsdokumentet pekar ut förhållningssätt för socio-
nomer och andra kommunalanställda som arbetar med männi-
skor med funktionsnedsättning. Alla som arbetar på exempelvis 
gruppboenden eller inom äldreomsorgen ska agera i enlighet 
med de riktlinjer som anges i dokumentet. Dokumentet reglerar 
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inte hur personliga assistenter ska agera, om de är privatanställ-
da av enskilda personer med funktionsnedsättning. Privatan-
ställda personliga assistenters förhållningssätt till sexualitet re-
gleras inte alls av någon statlig instans (vilket är en situation 
som är identisk med den i Sverige).  4

Seksualitet – uanset handicap börjar med att slå fast följande på-
ståenden:   5

Människor med nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga 
har samma grundläggande behov och rättigheter som andra 
människor ... 

Ett väsentligt mål med den sociala insatsen är att förbättra den 
enskildes sociala och personliga funktion och utvecklingsmöj-
ligheter. Samtidigt ska insatsen hjälpa till med att förbättra den 
enskildes livsutveckling, bland annat genom kontakt och sam-
varo. I dessa strävanden ingår också frågor om stöd och hjälp i 
samband med sexualitet. 

I FNs standardregler om lika möjligheter för handikappade 
(standardregel nr. 9) understryks det att människor med ned-
satt funktionsförmåga ska ha möjlighet [skal have mulighed] 
att få uppleva sin egen sexualitet och ha sexuella förhållanden 
tillsammans med andra människor, och att de i samband med 
detta ska stödjas genom lagstiftning samt med relevant rådgiv-
ning  

Vejledning om seksualitet – uanset handicap (s. 5) 

Observera att i Vägledningsdokumentet betyder ”sexualitet” 
inte bara att människor har en ontologisk rätt att vara vem de 
vill – dokumentet hävdar alltså inte bara att människor har rät-
ten att vara straight, gay etc. Texten använder ordet sexualitet i 
betydelsen sex; det vill säga som en aktivitet och som en rela-
tion. Notera också att Vejledningen inte formulerar berättigandet 
till ett sexliv såsom vad som inom filosofin kallas för en ”nega-
tiv frihet” – dokumentet säger inte bara ”vi kommer inte att 
försöka stoppa dig från att försöka ha sex genom att sätta upp 
hinder som försvårar dina försök”. Vejledningen formulerar istäl-
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let sexualitet som ett positivt berättigande. Dokumentet talar 
om att individer ”skal have mulighed” – ska ha möjlighet att 
uppleva sin egen sexualitet och ha sexuella relationer med and-
ra människor. Detta är en avgörande skillnad: det är som skill-
naden mellan att säga ”Vi kommer inte att hindra dig från att 
du lär dig att läsa” och ”Vi kommer att ge dig möjligheten att 
lära dig läsa”. 

Vad som sedan följer i Vägledningsdokumentet är 40 sidor 
text som utvecklar explicita riktlinjer om vad personalen (som i 
den danska texten ofta kallas hjælpeperson, ”hjälparen”) får göra, 
vad de är förbjudna att göra samt vad de är ålagda att göra. Rikt-
linjerna säger alltså inte bara vad personalen som arbetar med 
människor med funktionsnedsättning inte bör göra eller är förbjud-
na att göra. Samma riktlinjer säger också vad de är skyldiga att 
göra. Detta är avgörande. 

En handling som är uttryckligen förbjuden är sex mellan 
personalen och personen med funktionsnedsättning. Vidare är 
det förbjudet att ge sexuell assistans till en människa som ver-
balt eller icke-verbalt har signalerat att de inte vill det. Det är 
också förbjudet att ge sexuell assistans i någon som helst form 
till barn under 15 år. 

Följande former för sexualkunskap och -hjälp är tillåtna: 

•Det får ges hjälp till kunskap och utveckling vad gäller onani. 

•Det får ges hjälp till personer som önskar samlag med varand-
ra.  

•Det får ges hjälp till att kontakta en prostituerad. 

Vejledning om seksualitet – uanset handicap (s. 33) 

Innan vi diskuterar vad ett uttryck som ”hjälp till kunskap och 
utveckling vad gäller onani” (hjælp til oplæring til onani på dans-
ka) kan betyda i praktiken, är det viktigt att göra klart att do-
kumentet tydligt understryker att ingen anställd i sin tjänst be-
höver göra något av det som står i Vägledningsdokumentet mot 
sin egen vilja. Den som arbetar i ett gruppboende kan med and-
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ra ord aldrig bli beordrad av sin chef att gå in till Rasmus eller 
Anna och hjälpa dem att onanera. Denna princip uttrycks på 
följande vis: 

En hjælpeperson [dvs. en person som är anställd för att hjälpa 
personer med funktionsnedsättningar – det kan vara en assi-
stent, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut osv.] bör vara 
införstådd med att den ska kunna handleda och stödja en en-
skild person i förhållande till sexualitet. En hjælpeperson kan 
däremot inte av sin arbetsplats bli ålagd att delta i att praktiskt 
lära ut något om sex (seksualoplæring). Om en person har an-
vändning av praktiska kunskaper om sex (seksualoplæring), har 
hjælpeperson emellertid plikt att förmedla kontakt åt vederbö-
rande med en annan hjælpeperson eller fackperson. 

Vejledning om seksualitet – uanset handicap (s. 13) 

Så på samma gång som man som personal inte kan beordras att 
ge sexuell assistans till en person med funktionsnedsättning, så 
har man alltså skyldighet, ifall denna person önskar hjälpen, att 
se till att hon eller han får det. Observera var tyngden i an-
svarsfördelningen ligger här: det är inte upp till personerna 
med funktionsnedsättning att ihärdigt fråga till dess att de hit-
tar någon som är villig att hjälpa dem att köpa en vibrator eller 
rulla på en kondom. Människan med funktionsnedsättning be-
höver bara uttrycka sitt önskemål en gång, och den personal de 
ber om hjälp är därefter ansvarig för att se till att de får den ef-
terfrågade assistansen. Om jag som personal inte har kunskap 
nog eller tid nog att hjälpa, eller om jag tycker att hela frågan 
om sex och funktionsnedsättning är för obehaglig att hantera, 
så är det ändå mitt ansvar att hitta någon annan som i sin tur 
kan hjälpa personen som bett om hjälp. 

En av de mest angelägna frågor som jag hade när jag började 
forska om detta ämne i Danmark handlade om att undersöka 
vad denna Vejledning från den danska Socialdepartementet fak-
tiskt innebar i praktiken. Det var inte bara så, att jag ville veta 
vad ett uttryck som ”hjælp til oplæring til onani” betydde rent 
konkret; jag ville också veta om människor med funktionsned-
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sättning och de som arbetade med dem ens kände till Vejled-
ningen. När allt kommer omkring producerar ju statliga institu-
tioner som Socialdepartementet årligen hundratals dokument i 
en uppsjö olika ämnen, och många av dem stoppas bara ner i 
pärmar eller kastas helt sonika i papperskorgen av sin tänkta 
läsekrets. 

Sex månaders etnografiskt fältarbete och över 50 djupinter-
vjuer med ett stort spektrum av människor från olika delar av 
Danmark har emellertid visat att Vejledning om seksualitet – uanset 
handicap är det nav kring vilket närmast allt inom fältet sexuali-
tet och människor med funktionsnedsättning kretsar i Dan-
mark. även om de flesta människor med funktionsnedsättning 
inte har läst eller ens känner till själva dokumentet, så är Vejled-
ningen känd för många av dem som arbetar som vad som i 
Danmark kallas för pedagoger, vilket är en yrkesgrupp som i Sve-
rige närmast liknar socionomer för att de har tagit examen på 
en treårig högre utbildning. Dessa pedagoger använder Vägled-
ningsdokumentet både som vägledning i sitt eget arbete och för 
att informera människor med funktionsnedsättning om de be-
rättiganden som de har beträffande sexualitet. 

Bara för att förtydliga vad allt detta innebär i vardaglig praktik 
följer här en så kallad ”handlingsplan” (handleplan), som är skri-
ven av en dansk pedagog för en man i 40-årsåldern, med cerebral 
pares och med mycket begränsad rörelseförmåga: 

Handlingsplan för Lars och sexhjälpmedel (Handleplan for Lars 
til seksuelt hjælpemiddel) 

Lars blir lagd i sin säng, med huvudet lite upphöjt. 
Lars får sin blöja borttagen, och han ligger med en undertröja 
och naken på underkroppen. Lars får snöret till ringklockan i 
sin hand. 
Man smörjer in hans penis med glidmedel eller annan kräm, 
lägger hans vibrator mellan hans ben och stoppar ned hans 
penis i den. Man sätter igång vibratorn, och frågar honom vil-
ken hastighet han vill ha. Man kommer överens med Lars om 
när man ska komma in till honom om han inte har ringt efter 
hjälp. 
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När Lars är färdig, tar man vibratorn och tvättar den ren med 
tvål och vatten. Man ställer vibratorn på uppladdning på Lars 
skrivbord. När man är på jobbet nästa gång och ser att vibra-
torn ligger på skrivbordet, lägger man ner den i asken som lig-
ger i den stora korgen i sovrummet. 

En kritisk invändning som ofta uttrycks när ämnet sexualitet 
och funktionshinder diskuteras i Sverige handlar om att hela 
frågan om sexuell hjälp och tillgång till sex bara verkar gälla 
män. Detta är en märklig beskyllning som verkar utgå från – 
och som i varje fall förmedlar – en föreställning om att kvinnor 
med funktionsnedsättning inte är intresserade av sex. Därför 
vill jag också ge ett exempel på en liknande ”handlingsplan” för 
en kvinna. Kvinnan – vi kan kalla henne ”Helle” – bor i ett 
gruppboende tillsammans med andra vuxna människor med 
cerebral pares. Helle kan inte röra någon annan kroppsdel än 
sitt huvud, och hon har inget verbalt språk. Hon kan kommuni-
cera med ögonen, genom att le och göra ett antal olika ljud, och 
också med hjälp av en laser som kan spännas fast på hennes 
huvud. Hon använder lasern för att peka ut olika symboler på 
det som kallas för en BLISS-tavla. Följande handlingsplan 
skrevs för hand av en pedagog i mars 2011. 

Handlingsplan för Helle Rasmussen (Handleplansforløb for Helle 
Rasmussen) 

Helle vill gärna ha hjälp till att få sitt sexhjälpmedel pålagt. 
Helle blir lagd naken på sin säng. En stor spegel blir satt vid 
enda ändan av Helles säng så att hon kan se sig själv. En kudde 
under knäna, benen isär. Glidmedel smörjs på hjälpmedlet, 
Helles händer och könsdelarna (kønsdele). Hjälpmedlet läggs på 
könsdelarna. Hjälparen frågar hur länge Helle vill ligga ensam, 
5 min. eller 10 min. eller 15 min. Helle nickar till det antal mi-
nuter hon önskar. Hjälparen går in efter avtalad tid och frågar 
Helle om hon är färdig. Om hon nickar nej, frågar man igen hur 
lång tid Helle vill ligga kvar. Når Helle är färdig gör man rent 
hjälpmedlet och frågar Helle om allt är OK. 

Pedagogens underskrift 
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Handlingsplanerna för Lars och Helle är bra exempel på vad det 
innebär i praktiken att underlätta sexualiteten för människor 
med grav funktionsnedsättning. Ett av syftena med att skriva 
ett sådant dokument är att skydda båda parter mot överträdel-
ser och övergrepp. Med ett dokument av detta slag i handen 
kan en person med funktionsnedsättning hävda att ”Du över-
skred vår överenskommelse”, om personalen skulle göra något 
som inte står med i handlingsplanen. Och på samma gång vet 
den personal som tagit på sig uppgiften att assistera exakt vad 
han eller hon går med på att hjälpa till med. Hon eller han kan 
vägra att göra något som inte explicit står nedtecknat i över-
enskommelsen. 

Dessa överenskommelser är möjliga att upprätta tack vare 
det danska Vägledsningsdokumentet, därför att dokumentet 
klargör att människor med funktionsnedsättning är berättigade 
inte bara till sin sexualitet, utan även till sex. Och med det föl-
jer krav på den hjälpande personalen om att vara observant på 
sexualitetens uttrycksformer och att tillhandahålla eller hitta 
någon som kan tillhandahålla hjälp till den som uttrycker en 
önskan om sådan. 

Funktionshinder och sex i Sverige 
Det finns ingenting i Sverige som ens vagt liknar Vejledning om 
seksualitet – uanset handicap. Trots att Sverige och Danmark har 
mycket snarlik lagstiftning som gäller välfärd och stöd till 
människor med funktionsnedsättning, skiljer länderna sig åt 
dramatiskt beträffande policy, diskurser och praktiker kring 
dessa människors sexualitet. Om man ska hårdra skillnaden 
kan man uttrycka det så här: Om sexualiteten hos människor 
med funktionsnedsättning i Danmark är något som erkänns, 
diskuteras och underlättas, så är det i Sverige något som förne-
kas, motarbetas och förtrycks. 

Nu är dock verkligheten inte riktigt så enkel. Danmark är 
inte en utopi för människor med funktionsnedsättning, och så-
väl personer med funktionsnedsättning och de som arbetar 
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med dem är de första att vittna om att det finns åtskilliga 
gruppboenden och andra boendeformer i Danmark där de funk-
tionshindrades sexualitet inte underlättas – tvärtom försvåras 
det eller till och med nekas och stoppas. Men den avgörande 
skillnaden mellan Danmark och Sverige är att Vägledningsdo-
kumentet ändå existerar i Danmark (samt ett antal andra fakto-
rer, som till exempel en vidareutbildning som ger pedagoger som 
arbetar med människor med funktionsnedsättning en kompe-
tens till att bli det som kallas för seksualvejledere).Väglednings-
dokumentet fungerar för både dem som arbetar med personer 
med funktionsnedsättningar och personer med funktionsned-
sättning själva som ett viktigt verktyg som de kan använda för 
att försöka förbättra någon situation som uppfattas som olyck-
lig. 

I Sverige, å andra sidan, är bilden obönhörligt dyster. Situa-
tionen i Sverige för människor med grav funktionsnedsättning 
kännetecknas av tre huvudsakliga drag. För det första finns det 
ingen hjälp som ges till människor med grava funktionsned-
sättningar som vill ha sex. I praktiken innebär denna brist på 
hjälp att dessa människor aktivt förnekas tillgång till sexuella 
relationer. Som vi redan sett är ett av de första påståenden som 
möter den som talar om sex och funktionshinder ett konstate-
rande om att sex minsann inte är en rättighet, och att den per-
son med funktionsnedsättning som vill ha hjälp med sex i bästa 
fall är aningslös och i värsta fall kränkande. 

För det andra kännetecknas den svenska situationen av kon-
sensus om att ”vi behöver prata mer om det här”. Varenda 
människa som jag har intervjuat i Sverige – utan undantag – 
säger att ”problemet” med sex och funktionshinder är stort. 
Och nästan varenda icke-funktionshindrad människa som jag 
intervjuat i Sverige tillägger att de inte har någon lösning på 
”problemet”, men att någon form av lösning kanske uppenba-
rar sig om vi bara ”pratar om det mer”. Detta låter som ett rim-
ligt förslag. Problemet är bara att svenska experter har sagt ex-
akt samma sak under de senaste 40 åren. Talet om att det är så 
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viktigt att tala förefaller att leda – alltid och för evigt – enbart 
till ännu mer tal. Vad som mynnar ut ur ”vi behöver prata om 
det” är aldrig det slags praktiska lösningar som de ”handlings-
planer” som tas fram i Danmark. Resultatet av ”vi behöver pra-
ta om det” är istället slutsatsen att ”vi har pratat om det och nu 
förstår vi verkligen att vi behöver prata om det mer”. Eftersom 
exakt samma tal om behovet av mer tal har dominerat inom 
detta fält i flera decennier, är det svårt att undvika att dra slut-
satsen att tal om sex och funktionshinder i Sverige inte är ett 
förberedande för handling; det är ett substitut för handling. 

Det tredje kännetecknet som präglar svenska sätt att tala om 
och agera i förhållande till sexualitet och funktionsnedsättning 
är en envis okunskap om vad som händer i Danmark. Det är 
inte bara så att ingen i Sverige känner till situationen i Dan-
mark. Det är värre än så: svenskar som arbetar med människor 
med funktionsnedsättning, och till och med majoriteten av de 
svenska experter som skriver böcker om sexualitet och funk-
tionshinder, tror att de är insatta i situationen i Danmark. Och 
de använder denna föreställda kunskap för att motivera varför 
de inte vill veta mer. 

De svenskar som hävdar att de har kunskap om sex och 
funktionshinder i Danmark har hört något, någonstans, någon 
gång om hur några danska män med funktionsnedsättning 
ibland betalar sexarbetare för sex. Och de tolkar denna hörsä-
gen på sätt som 30 sekunder av rationellt tänkande skulle räcka 
för att vederlägga som osanning. Jag skulle vara en rik man om 
jag finge en krona för varje gång jag hört en svensk med aukto-
ritetsanspråk berätta att Danmark har speciella sexassistenter 
för handikappade män, eller att män med funktionsnedsättning 
kan få pengar från danska staten för att gå till prostituerade – 
som om den danska statsbudgeten innehåller en särskild Lu-
derpott som storsint görs tillgänglig för alla män med funk-
tionsnedsättning. 

De här myterna vore underhållande om det inte vore för att 
de har djupt allvarliga konsekvenser i form av att de personer i 
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Sverige som skulle ha mest att vinna på att veta vad som fak-
tiskt händer i Danmark istället avvisar kunskapen. Just dessa 
människor är övertygade om att de redan vet allt om det som 
pågår i grannlandet. Och eftersom de är emot prostitution, sä-
ger de, så ser de ingen anledning att lära sig mer, och än mind-
re låta sig påverkas av något som sker i grannlandet. 

Sanningen är att det som svenska socionomer, experter, 
journalister och till och med många personer med funktions-
nedsättning tror sig veta om Danmark inte stämmer. Det finns 
inga statligt finansierade sexassistenter i Danmark. Det finns 
sexarbetare som accepterar funktionshindrade som kunder, och 
jag har intervjuat ett flertal av dem, men dessa är egenföretaga-
re, inte statsanställda. De som önskar att nyttja deras tjänster 
måste betala ur egen ficka. Och att besöka en sexarbetare i en 
klinik, som bordeller något oväntat kallas i Danmark, kostar 
mellan 800–1 200 danska kronor för en timme. De flesta klini-
ker är dock inte rullstolsanpassade, vilket innebär att den som 
tar sig runt i rullstol och som vill köpa tjänster från en sexarbe-
tare måste betala för hembesök. Detta kostar mycket mer. Jag 
har intervjuat män med fysiska funktionsnedsättningar som 
betalar upp till 2 800 danska kronor för en timme med en sex-
arbetare. Kostnaden är så hög därför att sexarbetaren tar betalt 
också för den tid och den bensin som krävs för att köra och be-
söka de gruppboenden där männen bor. Pengarna som dessa 
och andra funktionshindrade män betalar en sexarbetare kom-
mer från deras pension, som i genomsnitt är cirka 10 000 dans-
ka kronor i månaden. 7 000–8 000 kronor av denna pension går 
till uppehälle, som exempelvis att betala för hyra och mat i 
gruppboendet där de bor. Då återstår alltså 2 000–3 000 kronor 
varje månad för levnadsomkostnader såsom kläder, toalettartik-
lar, nöjen och så vidare. En snabb huvudräkning visar att om du 
har en funktionsnedsättning och vill ha sex med en prostitue-
rad i Danmark, så må du spara dina øren, och du må spara dem 
under en ganska ansenlig tid. 
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Nu är prostitution endast ett litet fragment av det stora fäl-
tet sexualitet och funktionshinder. Men som borde ha framgått 
är det just detta fragment som allra mest hetsar upp de svenska 
föreställningarna och kommentarerna. Denna vurm för prosti-
tution visar också på några viktiga skillnader mellan Sverige 
och Danmark, inte bara när det gäller ämnet sexualitet och 
funktionshinder, utan också fältet sexualitet i stort. En av skill-
naderna mellan Danmark och Sverige är att i Sverige har sex i 
tilltagande grad kommit att förknippas med något farligt. Sex i 
Sverige är allt oftare suspekt. Begreppets omedelbara associa-
tioner blir allt oftare utnyttjande, kränkning och övergrepp. 
Detta är en allmän tendens som är märkbar i många områden 
av socialt och kulturellt liv, men låt mig exemplifiera genom att 
dröja kvar vid ämnet sexualitet och funktionshinder. 

I Sverige är det lätt att hitta litteratur och experter som kan 
föreläsa om sexuella övergrepp bland människor med medföd-
da funktionsnedsättningar.  Vad som däremot är betydligt svå6 -
rare att hitta är litteratur som handlar om, eller experter som 
har något att säga om, sexuell njutning för människor med med-
födda funktionsnedsättningar. Närhelst ämnet ändå väcks sker 
det i samband med att man diskuterar onani, och allt tal om 
det ämnet bär den omisskännliga undertexten att om vi bara 
kan få människor med medfödda funktionsnedsättningar att 
onanera på rätt sätt – det vill säga bakom stängda dörrar och 
med förståelsen om att de måste städa upp efter sig själva – så 
har vi löst ”problemet” med sexualitet och funktionsnedsätt-
ning. 

även om synen på sexualiteten som något farligt och poten-
tiellt kränkande också är närvarande i Danmark, så samexiste-
rar den med vad vi kan kalla för, efter Carole Vances välkända 
dikotomi, ”njutningsdimensionen” av sex (Vance 1984). I 
Danmark är sex alltså inte bara något som kan orsaka lidande – 
det är också något som kan ge njutning. Och glädjen som sex 
kan ge är i grunden social och relationell, inte bara individuell 
och uteslutande kopplad till onani. 
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Det läggs ner ett stort arbete, i flera av de danska gruppbo-
endena, för att hjälpa människor med fysiska funktionsnedsätt-
ningar att upptäcka sin kropp och lära sig kroppslig njutning. 
Exempel på det är ”handlingsplanerna” som redogjordes för 
ovan, där det i ett fall ju ingick uttryckliga instruktioner om att 
placera en spegel på ett sådant sätt att ”Helle” kunde se sin 
egen kropp. Lika mycket arbete går till att stödja sexuella rela-
tioner. I ett grupphem som jag bodde i under en tid bor exem-
pelvis en ung man som är allvarligt spastisk, förlamad från hal-
sen och nedåt, något autistisk, och döv utan verbalt språk. Han 
har en kæreste som han träffat vid det aktivitetscenter som han 
går till varje dag. Denna unga kvinna bor på ett annat gruppbo-
ende. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, hon är 
döv, nästan blind och utan verbalt språk, även om hon kan tec-
kenspråk. Personalen i den unge mannens gruppboende stöder 
och uppmuntrar dessa två människors kärleksförhållande. De 
välkomnar den unga kvinnan att komma på korta besök, och 
även om hennes besök innebär mer arbete för dem eftersom de 
också måste ta hand om kvinnan och hennes behov när hon 
kommer, så ordnar de så att hon en gång var sjätte vecka kan 
komma och tillbringa natten med den unge mannen i hans 
säng. 

Utmaningen sexualitet och funktionsnedsättning 
Hur ska man förklara dessa skillnader mellan Sverige och 
Danmark? Ja, vi bör i varje fall inte gå i fällan att underblåsa 
den typ av ömsesidigt självtillfredställande stereotyper som 
svenskar och danskar gärna åberopar för att förklara allt vad de 
uppfattar vara de stora skillnaderna mellan länderna. Jag syftar 
förstås på stereotyperna av de vällustiga dionysiska danskarna 
och de ordentliga apolloniska svenskarna. De olika attityder, 
den skilda politik och de åtskilda praktiker som jag har beskri-
vit i Sverige respektive Danmark är inte resultatet av en flyktig 
kulturell je ne sais quoi. Skillnaderna är resultatet av specifika 
aktörers mångåriga kamp och av ännu pågående strider i Dan-
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mark – strider som av olika anledningar ännu inte utkämpats i 
Sverige.  7

Materialet som jag presenterat här väcker också en större 
fråga, som handlar om mer generella aspekter av etik och etiska 
förpliktelser. Sex och funktionsnedsättning synliggör nämligen 
tydligt begränsningarna i talet om ”rättigheter”. Vejledning om 
seksualitet – uanset handicap förklarar sexualitet i bemärkelsen 
sexuella relationer som en rättighet. Och detta är i linje med 
både FN:s Standardregler om delaktighet och jämlikhet för 
människor med funktionsnedsättning (Equalization of Oppor-
tunities for Persons with Disabilities) och Världshälsoorganisa-
tionens (WHO) arbetsdefinition av sexualitet (Independent-
living. org inget datum; World Health Organization 2006). I 
Sverige motsätter sig många denna syn, som jag redan påpekat 
flera gånger. Förslaget om att sex i betydelsen sexuella relatio-
ner eller sexuell aktivitet skulle kunna vara en rättighet möts i 
svensk offentlig debatt med skarpa förnekanden och fördöman-
de. Ytterligare ett exempel på detta är följande kommentar, 
hämtad från en artikel med den talande rubriken ”Sex är ingen 
rättighet”. Artikeln skrevs 2004 i samband med debatten med 
Finn Hellman i Tidningen Arbetaren (se ovan). Mattias Kvick, 
som uppger sig vara ”habiliteringspersonal” (det vill säga nå-
gon vars yrkesroll är att arbeta med människor med funktions-
nedsättning), skriver såhär: 

För mig framstår det som helt omöjligt att söka hitta riktlinjer 
för hur den här hjälpen [dvs. hjälp eller assistans till sexualitet] 
ska ske för att förhindra varje tänkbar risk för övergrepp och/
eller känslor av förnedring hos någon av parterna. (Kvick, 13–
19 augusti, 2004) 

Den här typen av kommentarer genomsyrar den svenska offent-
liga debatten. Lägg märke till ordvalet i uttalandet om att det 
inte bara är svårt, eller utmanande – nej, det är ”helt omöjligt” 
att ens försöka hitta riktlinjer för att hjälpa människor med 
funktionsnedsättning att ha ett sexliv. Ett sådant påstående in-
bjuder inte till diskussion, det avslutar diskussionen med be-
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sked innan den ens hunnit börja. Lägg också märke till den mo-
raliska måttstock mot vilken människor med funktionsnedsätt-
ning mäts: de kan inte få hjälp med sex, förklarar författaren, 
eftersom det inte är möjligt ”att förhindra varje tänkbar risk för 
övergrepp och/eller känslor av förnedring hos någon av parter-
na”. Man kanske kan undra hur mycket sex någon människa skul-
le ha, om vi bara tilläts att ha sex först efter att alla tänkbara 
försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra ”varje tänkbar 
risk för övergrepp och/eller känslor av förnedring hos någon av 
parterna”. Nätterna efter klubbarnas stängningsdags på helger-
na skulle vara en mycket ensam tid. 

Mattias Kvicks nu-är-det-slutdiskuterat – svar exemplifierar 
alltså vad som möter den som i Sverige talar om sexualitet och 
funktionsnedsättning i termer av rättigheter. Ett stort problem 
med språket om rättigheter är att när någon säger ”Nej, det är 
inte alls någon rättighet”, så dör diskussionen. Man kan visser-
ligen svara, ”Jo, det är visst en rättighet”, men svaret blir: ”Nej, 
det är inte!”. Och där står man, likt barn i en sandlåda, och ar-
gumenterar fram och tillbaka, tills någon börjar gråta. 

En grundläggande utmaning som sexualitet och funktions-
hinder ställer oss inför handlar därför om hur vi kan argumen-
tera för människor med funktionsnedsättnings sexuella rättig-
heter utan att använda språkdräkten om rättigheter. Detta är 
för övrigt ett argument som i grunden ifrågasätter sociologen 
Bryan Turners (2006) påstående att ”talet om mänskliga rättig-
heter är till syvende och sist det enda rimliga sättet att uttrycka 
de behov som människor med funktionsnedsättning har (the 
language of human rights is ultimately the only plausible lan-
guage for expressing the needs of people with impairment and 
disability)”. Den lätthet och den kraft med vilken svenska 
kommentatorer förnekar att sexualitet är en mänsklig rättighet 
gör mig nämligen oense med Turner om att tal om rättigheter 
skulle vara ”det enda rimliga språket” för att uttrycka de behov 
som människor med funktionsnedsättning har. 
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För att möta den utmaning som personer med funktions-
nedsättning utgör politiskt, etiskt och teoretiskt verkar det 
istället nödvändigt att utveckla en analys som fokuserar på be-
rättiganden, passivitetens politik och på etiska förpliktelser. 
”Berättiganden” är mer fruktbart än ”rättigheter” av flera skäl – 
och jag erkänner att distinktionen är hårfin, och tillika svår att 
göra på skandinaviska språk eftersom båda begreppen omfattas 
av ordet ”rätt”. Men begreppet ”rättigheter” är inom filosofi 
och politisk teori alltsedan T. H. Marshalls banbrytande arbete 
om medborgarskap på 1950-talet också förbundet med ”skyl-
digheter” – att arbeta till exempel, eller att vara förälder, eller 
tillgänglig för militärtjänst. Tanken om att medborgare som har 
rättigheter också har skyldigheter är en problematisk koppling 
att upprätthålla när det gäller människor med grav funktions-
nedsättning, som kan vara oförmögna att utföra många eller 
ens någon av de skyldigheter man tillskrivs som medborgare. 

Det är här ”berättigande” (eng. entitlement) är ett bättre ord 
eftersom även om ett berättigande kan resultera i en rättighet, 
så innefattar det inte några medborgerliga plikter som följd. 
Dessutom är berättiganden det som den amerikanska filosofen 
Martha Nussbaum kallar ”förpolitiska” (pre-political, Nussbaum 
2007, s. 285). Berättiganden är alltså inte bara resultatet av la-
gar och institutioner. De ska förstås som förankrade i, och som 
härrörande från, gemensamma uppfattningar och överens-
kommelser om en grundläggande värdighet och rättvisa. 

Om vi exempelvis är överens om att både skydd från över-
grepp och möjligheten att skapa romantiska och sexuella rela-
tioner med andra människor är att betrakta som grundläggande 
mänskliga berättiganden, så följer att ett givet samhälle, för att 
kunna kallas rättvist, både ska skydda sina medborgare från 
övergrepp och möjliggöra för människor att utveckla sin sexuali-
tet tillsammans med andra. Ett samhälle som bara erkänner ett 
av dessa berättiganden – exempelvis genom att säga till män 
med funktionsnedsättning att all form av hjälp till sex som de 
ber om innebär en kränkning och att deras sexualitet (om de 
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nu överhuvudtaget nödvändigtvis måste envisas om att de alls 
ska ha en sådan) måste begränsas till ett diskret onanerande – 
ett sådant samhälle är inte bara ett samhälle som diskriminerar. 
Det är ett samhälle som är i grunden orättvist. 

Låt mig till sist också förklara hur allt detta kan kopplas till 
frågan om agens (agency) och aktivitet. Under de senaste fyra 
decennierna har begreppet agens varit centralt inom samhälls-
vetenskap och humaniora och också inom politik, utvecklings-
arbete och socialt arbete. Stor kraft har lagts ned på att söka 
efter och uppmuntra agens (eller ”empowerment” som det 
också ofta heter på svenska). Vi har berömt agens där vi hittat 
det, och forskare har tålmodigt förklarat att även till synes bak-
åtsträvande eller självdestruktiva handlingar, som låt säga 
bröstförstoringar eller ätstörningar, i själva verket utgör ett ut-
övande av agens. Vi säger instämmande till varandra att alla 
människor har, eller borde ha, agens. Och vid de tillfällen då vi 
konstaterar att vissa människor möjligen ändå inte har agens, 
så blir det teoretiska och politiska målet att rädda dem från det-
ta eländiga tillstånd och försöka ge dem handlingskraft eller 
hitta argument så att vi kan hävda att de ändå faktiskt har 
agens, trots att det ser ut som de inte har det – exempelvis 
hävdar vi att de har ”weapons of the weak”.  8

Men måste avsaknaden av agens med nödvändighet uppfat-
tas som ett umbärande? är det möjligt att tänka på passivitet 
och utsatthet på andra sätt? Vad skulle hända om passivitet – 
det tillstånd som gör så många så obekväma (passiviteten hos 
kvinnor och män med grav funktionsnedsättning till exempel, 
som har ett begränsat eller obefintligt verbalt språk, som alltid 
och för all framtid kommer att behöva hjälp för att klara av de 
enklaste aktiviteter som att klä sig, besöka toaletten, ta ett bad, 
äta – eller ha sex), vad skulle hända om passiviteten och sårbar-
heten i detta tillstånd i världen, i detta Dasein, tillskrevs bety-
delsen som någonting annat än oförmåga? Eller snarare: vad 
skulle hända om vi slutade föreställa oss oförmåga som något 
utanför, som något som måste förnekas eller övervinnas, som 
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något som kännetecknar ”den Andre”, och istället betraktade 
det som en grundläggande del i vad som gör oss alla till etiskt 
ansvarsfulla subjekt? Vad skulle hända om passivitet och ut-
satthet inte förstods som en beklaglig brist, utan som en plikt, 
ett ansvar och en begränsning – som sammanbinder oss med 
andra människor och som angår och är en del av oss alla, vare 
sig vi vill det eller inte?  9

 Det finns inte utrymme att diskutera alla former av normskapande kring maskulinitet 1

och jämställdhet. I viss mån bortom ramen för denna bok bör föreställningar om rurala 
maskuliniteter dock lyftas fram. Exempelvis har Susanne Stenbacka (2011) nyligen 
visat på hur landsbygdens män framställs som traditionella och mindre jämställda än 
män i staden i svenska dokusåpor (jfr Nordin 2007).

 Samma artikel publicerades också i Södra Dalarnas Tidning, Nya Ludvika Tidning och 2

Mora Tidning 13 december 2005; i Katrineholms Kuriren 10 december 2005, samt i 
Sundsvalls Tidning 28 december 2005.

 Forskningen som presenteras i detta kapitel har finansierats av Vetenskapsrådet och 3

är en del av forskningsprojektet ”Vanföreställningar: En historisk-socialantropologisk 
studie om funktionshinder, medborgarskap och sexualitet i Danmark och Sverige från 
1925 till idag”, som jag bedriver tillsammans med historikern Jens Rydström.

 Den lilla forskning som finns om personliga assistenter och sexualitet kommer fram 4

till den samstämmiga slutsatsen att bristen på riktlinjer om sexualitet är generell, 
olycklig och ibland direkt skadlig. Exempel på litteratur som nämner detta i Sverige är 
Bahner (2010), Linder (2006) och Svensk (2011). Jag har i mina intervjuer i både 
Danmark och Sverige fått bekräftat att privatanställda personliga assistenter får – i 
bästa fall – ingen information eller råd om hur de ska hantera sexuella frågor tillsam-
mans med de funktionshindrade människor som de arbetar med. I värsta fall får de i 
Sverige höra från kommunen eller de företag som anställer dem att de inte får tala om 
sex, även om brukaren vill det, därför att sex är privat och att tala om det är därför en 
kränkning. Om en manlig brukare får stånd när han tvättas ska tvättningen klaras av 
snabbt och under tystnad. För män som uppenbarligen njuter för mycket av att tvättas 
har svenska kvinnliga personliga assistenter jag intervjuat berättat att de har fått rådet 
att snärta till penisen genom att avfyra mellanfingret från tummen, eller att ta ollonet 
och klämma till det i det som assistenter, undersköterskor och andra sinsemellan kallar 
för ”penisdödargreppet”.

 Såväl Vejledningen som de andra danska texter jag citerar är skrivna på danska och har 5

inte översatts till svenska. För att underlätta läsningen har jag översatt dem till svenska.
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 5 Situationen för människor med förvärvade funktionsnedsättningar, så som brutna 6

nackar eller neurologiska sjukdomar, är helt annorlunda. För dessa människor finns det 
mycket litteratur, rådgivning och terapi som syftar till att rehabilitera deras sexualitet. 
Skillnaderna i hur samhället betraktar och behandlar människor med förvärvade funk-
tionsnedsättningar och människor med medfödda funktionsnedsättningar är mycket 
stora på många punkter, men en av de mest avgörande skillnaderna handlar just om 
sexualitet.

 För en historik kring de strider som utkämpats runt den danska Vejledningomseksualitet 7

– uanset handicap, se Buttenschøn (2003).

 7 Jag refererar här till Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance (Scott,8

1987), som inspirerade en mindre industri av studier att upptäcka agens och motstånd 
i närmast vilken som helst handling eller brist på handling.

 Se Jacques Derrida (2002) för en skarp och kritisk reflektion kring dessa frågor. 9

 63





3. ”Man har ju lärt sig ett och 
annat”: Äldre män och berättelser 

om sexualitet, mognad och 
förändring  

Linn Sandberg 

När Gustav är strax över 55 år händer något han beskriver som 
en ”hemsk upplevelse”, något som kommer att förändra hans 
liv. Hans fru berättar att hon har träffat en ny, något Gustav 
aldrig haft en tanke på skulle kunna ske. ”Den nye” är till på 
köpet 22 år yngre och frun är våldsamt förälskad. Gustav börjar 
inse att orsaken till att hans fru verkat tröttna på honom delvis 
har att göra med hans uppträdande i sängen, hans brist på ly-
hördhet och oförmåga att se till hennes sexuella önskningar. 
Paret separerar och även Gustav inleder en relation med en an-
nan. Men starka band – barnen och ett långt liv tillsammans – 
leder så småningom till att Gustav och frun hittar tillbaka till 
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varandra. ”Och efter det har vårt sexliv blivit mycket bättre”, 
fastslår han.  

När Gustav berättar denna historia för mig har över tjugo år 
passerat, men händelsen är fortsatt betydelsefull och bärande 
för en berättelse om hur han förändrats på det sexuella planet. 
Från att ha varit en sexuellt egoistisk och ouppmärksam person 
har han allteftersom han blivit äldre blivit mer hänsynstagande 
och lyhörd, menar han. Trots att Gustavs berättelse är hans 
egen, baserad på unika erfarenheter ur livet, är sättet att berät-
ta hur man förändrats inte unikt. Under åren 2007–2011 ge-
nomförde jag en studie kring hur heterosexuella män i åldrarna 
67 till 87 förstår och upplever sexualitet och sex när man blir 
äldre (Sandberg 2011). I denna studie återkom flera män på 
liknande sätt som Gustav till hur man gått från att vara själv-
centrerad och okunnig till att ha blivit mer hänsynstagande, 
ömsint och erfaren i sexuella avseenden. Som Eskil, 75, uttryc-
ker det, ”man har ju lärt sig ett och annat”.  

I svenska diskurser om män och manligheter betonas ofta 
vikten av förändring, att män ska förändras till att bli mer jäm-
ställda och bättre män på en mängd olika områden (Järvklo 
2011, Nordberg 2005). Ett av dessa områden för förändring är 
sexualitet, där fenomen som mäns sexköp, sexuella risktagande 
och övergrepp problematiserats och kritiserats som konsekven-
ser av en negativ manlighet (Ljung & Lennartsson 2004). I ta-
let om förändringar riktas dock sällan uppmärksamhet mot äld-
re män. Snarare förknippas kategorin äldre med stagnation och 
obenägenhet till förändring och kanske till och med bakåtsträ-
vande, själva motsatsen till förändring (jfr Nilsson 2008). Hell-
re än att representera förändring och förnyelse kan alltså äldre 
män komma att konstrueras som en problematisk Andre i dis-
kurser om förändrade och förbättrade svenska män (Sandberg 
2005, Nordin 2007). När männen i min studie själva får formu-
lera sig kring sexualitet och sexuella relationer är det dock just 
förändring man återkommer till, som i Gustavs fall när han be-
rättar om det dramatiska uppbrottet med hustrun. Men det vi-
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sade sig också att männens sätt att tala om sig själva som för-
ändrade och ofta förbättrade innebar ett distanserande från vis-
sa sorters män och former av manlighet, där manlighet och ål-
der var sammanvävda och gavs specifika betydelser. I detta ka-
pitel diskuterar jag hur äldre män skapar sexuell subjektivitet 
genom att beskriva sig själva som förändrade, men hur detta 
görs i relation till föreställningar om sexualitet hos yngre män 
och mer stereotypt manliga män.  

När sexuell subjektivitet diskuteras i detta kapitel avser det 
hur en persons upplevelse av det egna jaget är nära samman-
kopplat med sexualitet och att vara en sexuell varelse. I enighet 
med filosofen och historikern Michel Foucault betraktar jag 
sexualitet som något som upplevs vara kärnan av det egna jaget 
(Foucault 2002a). Jag menar även att sexuell subjektivitet är 
tätt sammankopplad med upplevelsen av att ha ett visst kön; 
hur man upplever sig själv som man är i detta fall knutet till 
upplevelser av heterosexualitet (Butler 1993).  

Då ålder och åldersrelationer varit alltför osynliga inom ge-
nusforskningen syftar detta kapitel till att diskutera betydelsen 
av dessa kategorier i studier av män och maskuliniteter. Dess-
utom syftar kapitlet till att diskutera hur begreppet förändring 
kan förstås som centralt i skapandet av maskulinitet. Att någon 
upplever och talar om att saker och ting förändrats kan förstås 
som ett sätt att omformulera hegemonisk maskulinitet. Men 
det kan även vara ett uttryck för hur kroppens föränderlighet 
också kan omskapa och förändra upplevelser av maskulinitet 
och sexuell subjektivitet.  

Äldre män och sex – ett område för genusforskningen?  
För de allra flesta är troligen inte äldre män det mest uppenbara 
området för feministisk forskning och genusstudier. I den mån 
gubben varit i fokus inom genusforskningen är det kanske fram-
förallt genom en kritik och diskussion av ett ”gubbvälde” – mäns 
makt och privilegier i samhället. Uttryckliga diskussioner om 
åldrande och maskulinitet och hur genusrelationer är samman-
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vävda med ålder har dock varit relativt frånvarande. Inom mas-
kulinitetsforskningen har pojkar och unga män varit den grupp 
där ålder diskuterats mer påtagligt, främst i relation till skolpre-
stationer, sexuellt risktagande och marginalisering i storstäder-
nas förorter (Nordberg m.fl. 2008, Jonsson 2007, Gottzén m.fl. 
kommande, Hearn m.fl. kommande).  Diskussioner om mas1 -
kulinitet och äldre män har däremot varit ytterst få, och i den 
begränsade litteratur som existerar beskrivs äldre män som 
”osynliga” eller ”frånvarande” (Fennell & Davidson 2003, Fle-
ming 1999, van den Hoonard 2007). Inom den feministiska ge-
rontologin har det framförallt fokuserats på kvinnor, medan man 
inom maskulinitetsforskningen i huvudsak inriktat sig på yngre 
samt medelålders män.  

Att det saknas diskussioner om maskulinitet, åldrande och 
ålderdom i forskningen behöver inte nödvändigtvis innebära att 
äldre män per definition är marginaliserade eller förtryckta. 
Som den feministiska äldreforskaren och sociologen Toni Cala-
santi hävdar är det viktigt att förstå äldre män ur ett intersek-
tionellt perspektiv, hur till exempel etnicitet, klass, sexualitet 
och funktionsnedsättningar påverkar äldre mäns positionering-
ar visavi makt och privilegier (Calasanti 2004). I vissa kontex-
ter kan den äldre mannen representera makt som familjens 
överhuvud, och ålderdom kan också innebära ackumulering av 
såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt kapital (Hearn 
1995, Sandberg 2007). Detta blir inte minst tydligt om man ser 
till hur en mängd inflytelserika politiker och företagsledare är 
verksamma långt över 70-strecket. Att betraktas som gammal 
innebär dock alltid, ur mitt perspektiv, en förlust av makt och 
privilegier för såväl män som kvinnor (jfr Calasanti 2003). Att 
vara fortsatt inflytelserik, som till exempel politiker, förutsätter 
att man inte betraktas som gammal. Betydelsen av ålder är i vårt 
samhälle tätt kopplad till ålderism som en social struktur och 
maktasymmetri (Andersson 2008). Detta innebär att männi-
skor bemöts och tillskrivs beteenden utifrån ålder – äldre upp-
fattas som erfarna och visa men också som t.ex. bakåtsträvande 
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och gnälliga, medan unga uppfattas som upproriska, spontana 
och naiva (Krekula et al. 2005). ålderismen tar sig inte minst 
uttryck i det att ålderdom i vår kultur i huvudsak är förknippad 
med något negativt (Gullette 1998).  

Maskulinitet och åldrande är ett viktigt och intressant om-
råde för genusvetenskaplig och annan samhällsvetenskaplig 
forskning, inte minst då diskurser om maskulinitet och diskur-
ser om åldrande och att bli gammal på många sätt är motstridi-
ga. Att bli gammal är, å ena sidan, ofta förknippat med makt-
löshet, marginalisering och passivitet, medan maskulinitet å 
andra sidan ofta associeras med aktivitet, kontroll och privile-
gier. Dubbelheten kring maskulinitet och åldrande blir tydlig 
inte minst när det gäller sexualitet. Sexuell aktivitet, initiativ-
tagande och stark lust är saker som associeras med män och 
manlighet (Plummer 2005). Historiskt sett har att vara äldre 
likställts med att vara asexuell, och sexuella uttryck hos äldre 
har ofta mötts med avsky eller förlöjligats (Andersson 2009). 
Visserligen har fortsatt sexuell aktivitet på senare tid allt mer 
kommit att betraktas som en del av ett positivt och hälsosamt 
åldrande, men detta innebär inte nödvändigtvis att sexualitet 
blir till något oproblematiskt för äldre män (Andersson 2009, 
Gott 2005, Marshall & Katz 2002). äldre män kan fortsatt 
tvingas navigera mellan diskurser om asexuell ålderdom och 
diskurser om ”snuskgubben”, den äldre mannen som är sexuell 
på fel sätt vid fel tidpunkt.  

En nyfikenhet kring dessa potentiellt motstridiga diskurser 
kring äldre mäns sexualitet har legat till grund för den studie 
jag genomfört där jag intervjuade 16 heterosexuella svenska 
män om kropp, sexualitet och åldrande.  Intervjuerna var kvali2 -
tativa och semi-strukturerade och utgick från frågan ”om du 
skulle beskriva din kropp, vad skulle du säga då?” Upplevelser 
och förståelser av sexualitet var ett av flera områden som be-
handlades i intervjuerna, och de intervjuade fick själva möjlig-
het att definiera hur man förstod begreppen sexualitet och sex.  3
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Materialet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys 
med inspiration av poststrukturalism och diskursanalys.  

En viktig utgångspunkt för min diskussion i detta kapitel är 
att ålder som en social konstruktion på liknande sätt som ge-
nus är betydelsefull för hur vi uppfattas och kategoriseras som 
personer (Cruikshank 2003). På samma sätt som vi i våra pass 
beskrivs utifrån kön är även ålder en viktig faktor för att skapas 
till subjekt. Att åldras är därmed inte enbart ett biologiskt fak-
tum men även något socialt. Vad det innebär att vara gammal 
skiljer sig historiskt och kulturellt. Pensioneringen, utträdet 
från arbetsmarknaden, är kanske en av de tydligaste markörer-
na för att bli gammal i det svenska samhället. Samtidigt har en 
ökad livslängd, högre levnadsstandard och ett större välstånd i 
efterkrigstiden, i Sverige och många andra europeiska länder, 
inneburit möjligheter till att leva ett aktivt liv och att vara del-
aktig i samhället även efter pensionsåldern. Detta har inneburit 
att synen på vad det innebär att bli äldre delvis har skiftat från 
den beroende åldringen till den aktive senioren (se vidare Gil-
leard & Higgs 2000). Såväl maskulinitet som ålder måste alltså 
förstås som sociala och kulturella fenomen, och jag menar 
dessutom att de bör förstås som samkonstruerade. Maskulini-
tet skapas i relation till och genom referenser till ålder (Hearn 
1995). Detta blir inte minst tydligt när vi härnäst återvänder 
till Gustav och hans berättelse om hur hans fru övergav ho-
nom.  

Från ung, dum och självisk till äldre och mognare  
Gustavs skildring av hur han inser att han inte varit en lyhörd 
sexpartner inleds med att jag ställer en fråga om vad sexualitet 
innebär för honom. Gustav börjar besvara detta genom att pra-
ta om hur det var när han var yngre, hur han från början upp-
fattade att saker och ting skulle vara:  

I början som tonåring så var det ju att ligga med nån, det var 
det ju. Kramas, kyssas och så småningom samlag. Så var det 
nog rätt långt upp i åren tror jag, och eh, jag tror nog inte jag 
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var bra på det i början, men så småningom har man lärt sig det 
att–  

Här betonar Gustav hur han tidigare som yngre inte var speci-
ellt skicklig som älskare, men också hur han lärt sig. Men vad 
det är han har lärt sig framkommer inte helt, för mitt i denna 
utläggning växlar Gustav plötsligt och börjar tala om något som 
vid första anblick kan tyckas vara ett helt annat ämne. Han bör-
jar istället tala om hur han tycker mer om att umgås med kvin-
nor.  

Gustav: Jag tyckte ju om – Jag tycker mer om att umgås med 
kvinnor än män. Det tycker jag fortfarande, jag känner mig 
mycket mer obesvärad tillsammans med kvinnor och jag förstår 
dom bättre. Och speciellt manliga män har jag väldigt svårt för, 
eller som har den attityden. 
Linn: Vad är det du har svårt för? 
Gustav: Ja jag har svårt för det här – eh det där ja ryggdunkan-
det och så där. Och man ska va’ så där kaxiga och överlägsna 
och jag vet inte, det är svårt att prata – Jag har ingen manlig 
bekant som jag kan prata med på samma sätt som jag pratar 
med kvinnliga bekanta.  

Att Gustav skiftar och börjar prata om hur han tycker sig kom-
ma bättre överens med kvinnor kan delvis förstås ur ett meto-
dologiskt perspektiv som ett sätt att förhålla sig till mig som 
ung kvinna och forskare i genusvetenskap. Genom att ta av-
stånd från manliga män och deras beteenden, ryggdunkandet, 
deras kaxighet och oförmåga att prata, skapar han sig själv som 
en jämställd och kvinno-orienterad man och skapar därmed 
också en möjlig närhet till mig. Men avståndstagandet från ett 
visst manligt beteende visar sig också ha att göra med hans för-
ståelse av sexualitet och upplevelser av att ha förändrats sexu-
ellt.  

Linn: När du säger att du inte var så bra på det här med sexua-
litet, vad är det du tänker på då?  
Gustav: Nä, jag var nog mer inriktad på mig själv och eh, inte 
så lyhörd för partnerns önskemål. Typiskt sånt som jag inte 
gillar hos karlar (skratt), så var jag nog.  
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För Gustav är det manliga beteende han ogillar också kopplat 
till ett sexuellt beteende, att vara sexuellt egoistisk och bara 
tänka på sig själv. Trots att han alltså ogillar dessa drag i man-
ligheten börjar Gustav förstå att han betett sig på just det sättet 
i sexuella relationer. När frun en dag berättar att hon träffat en 
ny beskrivs detta dock som en vändpunkt i hans liv. Gustav in-
ser att han gjort henne besviken, att han inte varit uppmärksam 
på hennes sexuella önskningar. Trots att detta var något som 
skedde relativt sent i livet säger han att han inte visste om nå-
got annat:  

Jag trodde helt enkelt att det skulle va’ så. För dom manliga 
bekanta som jag hade som beskrev hur det va’ så var det på det 
viset, och det var det som gällde.  

Det han dock lär sig och kommer att upptäcka är ”närheten”, 
”mjukheten”, och ”att känna kroppen” som viktiga delar av 
sexualiteten. Han säger att han inte förstår att han kunnat mis-
sa den biten, ”hur dum man kunde va?”. För Gustav är hans 
upplevelse att ha lärt sig om och börjat orientera sig mot när-
het och beröring starkt kopplad till berättelsen om hur hans fru 
lämnar honom. Att bli lämnad av sin livskamrat kan naturligt-
vis i sig förstås som en stor och omvälvande händelse, och Gus-
tavs berättelse behöver därför inte enbart förstås som hur man 
förändrats när man åldrats. Men då Gustav pratar om hur han 
var som tonåring för att jämföra med hur han är idag finns ål-
der där som en mer eller mindre uttrycklig kategori. Den unge 
tonåringens sexualitet kopplas dessutom till en viss manlighet 
som är självcentrerad och okänslig. Den här uppfattningen vi-
sar sig återkomma även i andra intervjuer. Flera andra män ut-
trycker på liknande sätt som Gustav hur man upplever sig ha 
förändrats sexuellt i synnerhet som äldre.  

När jag träffar Eskil, 75 år, lever han för närvarande ensam 
och har ingen partner. Han har sina intressen och passioner i 
livet, säger han, och då måste kvinnan han lever med passa 
ihop med dem, vilket de ofta inte gjort. Bakom sig har han trots 
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detta ett par längre relationer, och när det gäller sexualitet me-
nar han på liknande sätt som Gustav att han lärt sig ”ett och 
annat”. Han beskriver bland annat tillfället då han insåg att 
kvinnan han var med ville ha oralsex:  

Jag låg och kysste en kvinna i sängen hela tiden, kysste och 
kysste, jag var så fångad av läpparna va. å då sa hon så här: 
”kyss mig där nere istället”, sa hon (skratt). Det var första 
gången jag hörde nåt sånt alltså, det var första gången jag för-
stod det.  

Denna händelse sker dock bara några år tidigare, när Eskil är en 
bra bit över 60, och att han lärde sig detta så pass sent är något 
han beklagar. Hade han bara vetat det skulle han ha ”tillämpat 
det mer”, säger han. Liksom Gustav pekar Eskil på hur han ti-
digare i livet varit ”korkad” som inte förstått detta. Men där 
Gustav pekade på manliga bekanta som vilselett honom kring 
sex, menar Eskil att det också haft med kvinnornas förtegenhet 
att göra. Vad både Gustav och Eskil upplever sig ha fått insikt 
om är möjligheten till andra sexuella praktiker, vilket också le-
der till ökad närhet och ömhet.  

Då jag inte intervjuat männens sexpartners i min studie är 
det omöjligt att veta om de upplever sina män som förändrade 
när det gäller sexualitet. Min tolkning av männens berättelser 
bygger dock inte framförallt på en realistisk förståelse, och vad 
som intresserat mig har inte varit huruvida männens tal om 
förändring reflekteras i förändrade sexuella praktiker och atti-
tyder. Vad jag istället fokuserat är hur män formar sexuell sub-
jektivitet i intervjuerna genom att tala om hur man varit tidiga-
re och hur man är idag. Att ha blivit mer lyhörd och att ha lärt 
sig ett och annat var saker som framkom i intervjuerna med 
Gustav och Eskil, och detta går att jämföra med vad Frank, 71 
år, säger:  

Men som sexpartner är jag nog mera omtänksam, eh, det var 
jag nog i femtioårsåldern, i trettioårsåldern var jag nog inte lika 
omtänksam på det sättet... Få se jag minns inte riktigt [...] mel-
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lan femti och sjutti kan jag säga det att jag att jag har blivit mer 
öm. Vilka frågor!  

Franks svar visar på att det inte alla gånger är helt lätt att säga 
hur sexualiteten sett ut genom livet. Likväl vittnar detta citat 
ovan om att talet om sig själv som mer omtänksam är en till-
gänglig diskurs för att förstå sig själv som äldre man. Att tala 
om sig själv som mer omtänksam som äldre behöver dessutom 
inte heller enbart förstås i relation till sexualitet. När Jakob, 83 
år, talar om sig själv säger han att han önskar vara en gentle-
man i största allmänhet. Han serverar mig en hembakt tosca-
kaka som han är mycket stolt över, och kakan kan ses som en 
form av illustration över hans vilja till omsorg och hänsyn.  

Linn: Men har din syn på just din egen sexualitet, vad samliv 
ska va’, har det förändrats under livets gång, eller har det vart 
ungefär liknande syn hela tiden?  
Jakob: Nej, jag tror att det har blivit mer hänsynsfullt med ti-
den. 
Linn: Hur tänker du då? 
Jakob: Mindre egoistisk. Får jag peta till dig en bit till? (Ger 
Linn lite kaka.)  
Linn: Men när du säger mindre egoistisk då tänker du till ex-
empel på njutning och så eller hur tänker du när du menar ego-
istisk? 
Jakob: Ja, mindre egoist – mindre tanke på egen njutning, ja. 
Linn: Hur tror du att, vad kommer det sig av? Att du har blivit 
mera hänsynstagande?  
Jakob: Mognad.  
Linn: (skrattar till) Berätta, vad innebär mognad då?  
Jakob: (skratt) Insikt [...] att man inte bara ska tänka på sig 
själv.  

Jakob använder i detta utdrag ett ord som synes betydelsefullt i 
sammanhanget: mognad. Att förändras mot att bli mer hän-
synsfull och mindre egoistisk handlar med andra ord om att 
mogna. även om ingen av de män jag tidigare diskuterat använ-
der just detta begrepp verkar även deras berättelser i stor ut-
sträckning bygga på idéer om mognad. Att framställa sig själv 
som någon som mognat innebär för Jakob liksom för Gustav, 
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Frank och Eskil att visa hur man gått från en sexuellt egoistisk 
person till någon som tar hänsyn även till den kvinnliga part-
nerns njutning. Det yngre jaget får i dessa berättelser represen-
tera den ”dumma” mannen som är egoistisk och okunnig.  

Denna typ av berättelse om att mogna återfinns även i andra 
studier kring maskulinitet och sexualitet, oftast rör dessa dock 
något yngre män. I en studie av Annie Potts med kollegor 
(2006) uttryckte de män som intervjuades hur ungdomens 
sexualitet byggde på att ”tömma sig och gå vidare”. Sex i me-
delåldern och senare beskrevs i jämförelse som ”mer utvecklat 
och tillfredsställande” för båda parter (Potts m.fl. 2006, s. 316f, 
min översättning). Mognad diskuteras även uttryckligen i en stu-
die av Gareth Terry och Virginia Braun (2009). Männen i denna 
studie intervjuades kring sex i långvariga relationer och skapa-
de två olika positioner, det omogna jaget och det mogna jaget. 
Det omogna jaget diskuterades som en position i det förflutna 
och det mogna sammankopplades med dem själva i nutid. På 
snarlika sätt som de män jag diskuterat i detta kapitel talade 
männen i Terrys och Brauns studie om den ömsesidiga njut-
ningen som viktig för det mogna jag de idag associerade sig 
med och hur de tidigare saknat kunskap. Den bild som fram-
manas i mitt intervjumaterial, och som uttrycks även i andra 
studier, bygger alltså på motsättningen mellan egoistisk sexua-
litet i ungdomen och mogen ömsesidig sexualitet som äldre. 
Denna motsättning förstärks ytterligare genom hur männen i 
min studie talar om ungdomens sexuella lust som stark och 
okontrollerbar, medan man idag som äldre har en mer stillsam 
lust. Axel, 83, uttrycker till exempel hur man i sjuttonårsåldern 
ju hade ”kronisk fjäder”, konstant erektion, och Edvard, 67, 
menar att man förr i världen kunde bli påverkad om man såg en 
kvinna på andra sidan gatan, men att det idag ”sitter lite mer i 
närkontakt”.   4

Det är inte nödvändigtvis så att diskurser om mognad enbart 
kan förstås som något som en äldre person använder sig av för 
att distansera sig mot yngre personer. Betydligt yngre personer 
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än männen i denna studie talar också i termer av att ha mognat 
och förbättrats sexuellt (se t.ex. Korobov & Bamberg 2004). 
Mognad kan på så sätt snarare ses som en relationell term än 
relaterad till specifika åldrar. I min studie får dock mognad en 
speciell betydelse i relation till just äldre och kan närmast ses 
som en resurs genom vilken äldre män kan skapa en positiv 
sexuell subjektivitet. Mognadsdiskursen kan för äldre män möj-
liggöra en sexuell subjektivitet som varken riskerar att associe-
ras med ”den gamle snuskgubben” eller får männen att framstå 
som asexuella. Mognad går i dessa fall att översätta i termer av 
att vara ”elegant” eller ”distingerad” och därmed fortsatt sexu-
ellt respektabel och önskvärd (Sandberg 2007, s. 100, Vares 
2009, s. 513). På så sätt blir talet om mognad ett sätt att skapa 
positiva konnotationer till sexualitet på äldre dar, och i synner-
het Gustavs berättelse kan beskrivas i termer av ett framgångs-
narrativ, i tydlig kontrast mot de ”nedgångs-narrativ” som så 
ofta omger ålderdom och åldrande (Gullette 1998).  

Sättet männen i min studie presenterar sig själva på i rela-
tion till ett framgångsnarrativ som mer mogna kan alltså vara 
ett sätt att förhandla kring ett äldre-jag som ofta beskrivs i ne-
gativa termer. Den här positiva framställningen kan förstås och 
relateras till framväxande diskurser kring successful ageing eller 
ageing well, som på svenska översatts till det goda åldrandet. Dis-
kussioner om det goda åldrandet har delvis växt fram inom åld-
randeforskningen, där man velat utmana de förgivettagna kopp-
lingarna mellan åldrande och beroende och hur åldrande har 
likställts med en patologi (Jamieson 2002, Biggs et al. 2003). 
Istället har framväxten och användandet av begreppet det goda 
åldrandet varit ett sätt att betona möjligheten till fortsatt akti-
vitet, samhällelig delaktighet och hälsa, där även fortsatt sexu-
ell aktivitet betraktas som en del.  När männen i min studie 5

pratar om sin sexualitet i positiva termer av mognad finner det-
ta alltså stöd i en vidare diskursproduktion om framgångsrikt 
och positivt åldrande som växt fram.  
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Frågan är dock vilka politiska konsekvenser talet om mog-
nad får. I vilken utsträckning kan det komma att utmana ålde-
rism och negativa attityder kring att bli gammal? Begreppet 
successful ageing har ifrågasatts av en rad kritiska forskare som 
menar att begreppet är alltför snävt och framför allt tagit sin 
utgångspunkt i västvärlden och en köpstark medelklass (Torres 
2001, 2003, Featherstone & Wernick 1995). Den feministiska 
äldreforskaren Toni Calasanti är en av dem som framfört en 
slående kritik mot diskurser om successful ageing. Calasanti 
menar att dessa diskurser paradoxalt nog kan bidra till att åter-
skapa och förstärka ålderism, den maktordning som bidrar till 
att marginalisera och diskriminera äldre människor (Calasanti 
2003, Calasanti & Slevin 2001, Calasanti & King 2005). Hon 
hävdar att det starka fokuset på bibehållen aktivitet bortser från 
de förändringar som sker i och med att kroppen åldras. Att åld-
ras på ett framgångsrikt och positivt sätt blir då i princip att 
motstå alla ålderstecken och ”köra på” som tidigare (Calsanti 
2003). ”Att åldras framgångsrikt innebär att inte åldras alls”, 
menar Calasanti tillsammans med kollegan Neal King (2005, s. 
7 min översättning). Att tala om sig själv som mer mogen och 
förändrad behöver alltså inte innebära att männen i min studie 
nödvändigtvis utmanar ålderism och negativa attityder kring att 
bli gammal. Att tala om mognad och förändring kan istället bli 
ett sätt att visa att man är fortsatt utvecklingsbenägen och inte 
har stagnerat, att man åldras framgångsrikt genom att inte bli 
gammal.  

Talet om mognad och om att bli mindre självisk kan alltså 
tolkas som del av en diskursproduktion kring åldrande, snarare 
än enbart som reflektioner av männens personliga upplevelser. 
På ett personligt plan blir dock talet om mognad delvis till en 
form av motståndsstrategi, ett sätt att motstå negativa bilder 
och stereotyper kring äldre mäns sexualitet. Detta blir inte 
minst tydligt i hur Eskil, direkt efter att han talat om hur han 
som yngre hade lättare att bli upphetsad medan han idag är 
”långsammare”, tillägger att han ”lärt sig ett och annat”. Att 
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tala om sig själv som långsammare och med en mindre ome-
delbar sexuell lust kan bidra till föreställningar om äldre män 
som sexuellt oförmögna och ointresserade. Att peka på hur 
man utvecklats och lärt sig kan därmed bli ett sätt att motstå 
denna negativa bild. I min studie var förändrad erektionsför-
måga något som flertalet män hade upplevt, inklusive de jag 
här diskuterat. Att tala om mognad och sig själv som en mer 
ömsint och osjälvisk älskare kan i relation till detta förstås som 
ett sätt att förhandla med och decentrera betydelsen av erek-
tion för ett positivt sexuellt samliv.  

Att de äldre männen i min studie försöker att skapa en posi-
tiv konnotation till sexualitet på äldre dar och att göra plats för 
en egen sexualitet genom ett tal om mognad är inte konstigt 
eller speciellt förvånande. Då kopplingen mellan sexualitet och 
maskulinitet är fortsatt stark riskerar äldre män att marginali-
seras i relation till andra män genom att inte uppfattas som 
sexuella. Men vad jag tycker är viktigt att diskutera och pro-
blematisera är hur detta delvis görs genom att skapa avstånd 
till ett egoistiskt yngre jag. För att den äldre mannen ska fram-
stå som öm, hänsynstagande och erfaren framställs den unge 
mannen som dum, i betydelsen sexuellt okunnig och icke-hän-
synstagande. Denna typ av konstruktion bygger på en åldersbi-
naritet där äldre mäns sexualitet likställs med det positivt för-
knippade mognad och hänsyn, medan yngre män länkas till 
egoism och okunskap. Snarare än att utmana och ifrågasätta 
ålderism kan äldre mäns berättelser snarare bidra till att åter-
skapa denna maktasymmmetri.  

Calasanti beskriver hur ålderism bygger på social hierarkise-
ring där ”olika åldersgrupper erhåller identiteter och makt i re-
lation till varandra” (Calasanti 2003, s. 203, min översättning). I 
det här fallet sker detta genom en form av andragörande av 
yngre män – det egna yngre jaget, men i förlängningen också 
yngre män mer generellt. Sättet som yngre mäns sexuella ego-
ism sammankopplas med stark sexuell lust går att jämföra med 
hur svarta män och män med latinamerikanskt ursprung i rasi-

 78



aliserade diskurser konstrueras som hypersexuella och hur det-
ta är en del av en marginalisering av icke-vita maskuliniteter 
(Segal 1997, se även Jonsson och Milanis diskussion om sexis-
tiskt språk och unga killar i en multietnisk skola i denna anto-
logi). Att framstå som sexuell på ett lagom sätt och att betona 
intimitet och närhet före köttsliga lustar och sexuell påstridig-
het kan alltså vara ett sätt att skapa en önskvärd form av mas-
kulinitet och manlig sexualitet.  

Så här långt i diskussionen har jag fokuserat på åldersrela-
tioner, men som jag nämnde i kapitlets inledning är talet om 
yngre män också sammantvinnat med föreställningar om en 
viss typ av stereotyp manlighet. Härnäst ska jag därför diskute-
ra hur männen i min studie på olika sätt återkom till manliga 
män som problematiska och hur talet om att ha förändrats ock-
så handlade om att ta avstånd från en traditionell eller stereo-
typ manlighet.  

Att vara en annan typ av man 
När Gustav talar om hur han var som yngre är det inte enbart 
sitt ungdoms-jag han är kritisk mot, han riktar också skarp kri-
tik mot den kaxighet och det ryggdunkande han ser som en del 
av manligheten. Denna kritik är han inte ensam om. Flera av de 
män jag intervjuat kommer på olika sätt in på hur de ogillar 
vissa manliga beteenden. Valter, 84 år, är en av dem. Valter är 
aktiv i olika seniorföreningar, bland annat är de ett gäng gubbar 
som träffas och spelar kort tillsammans. Ibland tar de sig ett 
glas under spelandet. När jag under intervjun frågar kring sex-
ualitet när man blir äldre betonar Valter att det är närheten och 
beröringen som är viktig för honom idag, inte ”det regelrätta 
samlaget”. Jag frågar hur han tror det är för andra i hans ålder 
och han kommer då in på kortspelsklubben. Han säger att vissa 
av männen i klubben, särskilt när de har druckit, har lite 
”skryttendenser” och att de då pratar vitt och brett om sin sex-
uella aktivitet, att de ska hem och ha lite ”rajtan-tajtan”. Men 
han tilllägger att detta nog mest är tomt prat; ”munväder”. För 
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sen i andra sammanhang kommer det fram att ”dom är ungefär 
i samma sits som jag”, säger han. Förutom att skryta om sexu-
ella tilltag har dessa män ett helt lager av historier med sexuel-
la anspelningar, berättar Valter. De verkar enligt honom ha ett 
behov av att framstå som sexuellt ”alerta”. Själv håller han 
dock tyst, han har inget behov av att hävda sig; ”jag känner inte 
det behovet att jag ska sexuellt försöka påverka min omgiv-
ning”. Han spekulerar i att vissa av männens behov av att häv-
da sig kan ha göra med att de träffat en ny partner på äldre dar 
eller att de nyss blivit änklingar. När Valter berättar om män-
nen i kortspelsklubben är det relativt tydligt att han är skeptisk 
till deras skrytande. även om han inte artikulerar detta lika tyd-
ligt som Gustav finns även hos Valter ett avståndstagande mot 
dessa mäns skryt och hävdelsebehov. I intervjun framställer 
han sig själv som en man som inte varit alltför ”snabb med att 
hoppa i säng”, som han uttrycker det.  

Männen som berättar sexuella historier, försöker lägga an på 
kvinnor för att påvisa sin sexuella gångbarhet och skryter om 
sexuella aktiviteter, blir till en motbild som Valter skapar sig 
själv i relation till. Att tala om andra mäns skryt blir också ett 
sätt att understryka att han själv är annorlunda och finner and-
ra saker viktiga när det gäller sex. Valter ifrågasätter en snäv 
bild av vad sex är och betonar istället sensualism och kärleks-
fullhet i en vidare bemärkelse:  

Sex är mycket annat. Detaljer [som att] uppvakta varandra, 
säga vänliga ord, och ge en ”klapp på stjärten” [...] Säga att du 
var vacker idag.  

Denna beskrivning skildrar hur intimiteten och närheten med 
en partner är viktig, och detta är något flera män i studien ut-
trycker. Dessutom menar vissa att detta är något som kan bli 
ytterligare betydelsefullt när man blir äldre.  

Talet om närhet och intimitet är ofta kopplat till känslor, 
framförallt av kärlek. En som verkligen betonar vikten av kärlek 
i en relation är Yngve, 87 år. Yngve har för inte så länge sedan 
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brutit upp från en relation med en kvinna, som han beskriver 
som en av hans livs tre stora kärlekar, och han lever vid tillfället 
för intervjun ensam. Genom hela intervjun med Yngve löper 
betydelsen av kärlek i hans liv som en röd tråd. Redan innan jag 
hunnit slå på bandspelaren börjar han tala om hur dagens unga 
är så snabba att hoppa i säng. För honom har det dock varit 
viktigt att lära känna sina partners, och han säger att det var 
ögonen som fick honom på fall alla tre gångerna han blivit kär, 
”jag är galen i ögon”. Yngve riktar på liknande sätt som Gustav 
och Valter kritik mot vissa mäns sexuella utsvävningar och den 
vikt de lagt vid sex. Han menar att medan han själv nekat till 
erbjudanden om sex finns det karlar som aldrig skulle ha gjort 
detta och säger:  

Jag har varit mycket tillsammans med folk ute i arbetslivet [...] 
både på resor och jippon och sånt där. Så jag har ju sett det, 
dom – ja hoppar i säng hur lätt som helst, va.  

Yngve å sin sida kunde som han beskriver det dansa en hel natt 
med kvinnan han var förälskad i utan att nödvändigtvis gå till 
sängs tillsammans med henne. På senare tid har han förlorat 
erektionsförmågan, men detta är inget som han upplever som 
ett problem. Detta förklarar han med hur han haft kärlek i sitt 
liv, att han levt ett ”så lyckligt liv” överskuggar förlusten av 
erektionsförmågan.  

Tidigare diskuterade jag hur mognad kan betraktas som en 
resurs, vilken äldre män kan använda för att förhandla och ned-
tona betydelsen av erektion. På liknande sätt kan kärlek förstås 
som en form av resurs för att nedtona betydelsen av sex. Sexua-
litet utan kärlek, känslor och intimitet beskrivs i negativa ter-
mer, och den positiva sexuella subjektiviteten är alltså starkt 
knuten till kärlek. De intervjuade männens betoning av närhet 
och kärlek tillsammans med en partner bygger alltså på ett av-
ståndstagande från andra mäns sexuella lössläppthet och hur 
de försöker hävda sig sexuellt. Hos Yngve återkommer också 
åldersaspekten när han talar om unga och deras sexuella bete-
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enden, och han säger också att medan hans generation fick nöja 
sig med romantiska filmer så är det idag ”rena porren många 
gånger”.  

Det kan verka något förvånande att männen i min studie 
återkommer till kärlek och intimitet som betydelsefullt. Ofta 
när män och känslor diskuteras är det mäns problem med inti-
mitet och känslor som påtalas. Som maskulinitetsforskaren 
Stephen Whitehead (2002) påpekar har den allmänt utbredda 
bilden av mäns problem med känslor inte sällan reproducerats 
inom sociologisk maskulinitetsforskning. Mansforskaren Victor 
Seidler (1985) diskuterar till exempel hur maskulinitet leder 
till känslomässiga handikapp för män, att de fruktar intimitet 
och blir oförmögna att skapa fungerade relationer. Men, som 
socialantropologen Lissa Nordin (2007) som studerat ensam-
stående män i norrländsk glesbygd visar, har denna form av på-
stående litet empiriskt stöd. I såväl hennes forskning som min 
var kärlek något män betonade.  

Att ta avstånd från sex utan kärlek kan jämföras med hur sex 
och kärlek ofta sammankopplats i kvinnors berättelser för att 
undvika att framstå som promiskuösa, något män inte tvingats 
göra i samma utsträckning då maskulinitet konstruerats i rela-
tion till sexuell erövring. Det kan då uppfattas som att männen, 
genom att koppla samman kärlek och sex, intar en mer feminin 
subjektsposition. Att fokusera på kopplingar mellan män, kär-
lek och intimitet kan därmed i vissa fall peka på möjligheter till 
en positiv och progressiv maskulinitet som utmanar rådande 
genusordning och patriarkal makt (jfr Lorentzen 2007).  

Jag menar dock att mäns orientering mot intimitet och kär-
lek inte per automatik kan tolkas som ett tecken på förändrade 
genusrelationer och nya progressiva former av maskulinitet. 
När männen talade om vikten av kärlek för sexualiteten och 
kritiserar en stereotyp eller traditionell manlighet synes det 
snarast som att denna kritik blir till ett sätt att omformulera 
vad som är en positiv och önskvärd maskulinitet. Gustavs, Val-
ters och Yngves avståndstaganden från en viss typ av män och 
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vissa former av manlighet handlade inte alltid om att explicit 
uttrycka att man förändrats. Snarare blir avståndstagandet ett 
sätt att begripliggöra sig själv i relation till en föreställt förbätt-
rad manlighet. I männens berättelser om sexualitet skapas en 
hierarkisering mellan unga egoistiska och/eller (stereotypt) 
manliga män och dem själva som kärleksfulla och omtänksam-
ma män som inte framförallt drivs av omedelbara sexuella be-
gär. Huruvida dessa berättelser om kärlek och osjälviskhet led-
de till några förändrade genusrelationer och kom att utmana 
mäns makt och dominans är dock svårare att svara på. Att tala 
om sig själv som en känslig och icke-traditionell man är också 
att skapa sig själv i relation till en önskvärd och ”god” form av 
maskulinitet.  

Betoningen av ömsesidighet, mognad och känslor bland 
männen i min studie kan jämföras med talet om en ”ny man-
lighet” och ”nya män” som inte minst sprids i massmediala 
sammanhang.  Pierette Hondagneu-Sotelo och Michael Mess6 -
ner (1997) diskuterar ur ett amerikanskt perspektiv hur vissa 
män konstrueras som bakåtsträvande, sexistiska och ”macho” i 
relation till så kallade nya eller moderna män som är jämlika 
och känsloorienterade. Författarna menar att dessa former av 
uppdelningar inte nödvändigtvis säger något om mäns faktiska 
tillgång till makt och privilegier, utan snarast fokuserar på ge-
nusuttryck, hur maskulinitet manifesteras. Snarare än att vara 
en verkligt existerande man är den ”nye mannen” en ideologisk 
konstruktion som gynnar relativt privilegierade vita medel- och 
överklassmän som genom att associeras med denna konstruk-
tion framstår som progressiva. Den nye mannen bygger vidare 
på ett andragörande av klass- och etnicitetsmässigt marginali-
serade män, t.ex. mexikanska män i USA, argumenterar Hon-
dagneu-Sotelo och Messner. Denna form av ideologisk kon-
struktion av en ”ny man” och en ”ny manlighet” är i allra högs-
ta grad aktuell också i en svensk kontext med starka diskurser 
om jämställdhet och behov av en förändrad manlighet (jfr Järv-
klo 2011). När männen i min studie tar avstånd från manliga 
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män och sig själva som unga och egoistiska och istället betonar 
kärlek och hänsynstagande går detta därför delvis att tolka som 
ett sätt att konstruera sig själva utifrån en diskurs om en önsk-
värd manlighet. Den gamle mannen blir ”den nye mannen”.  

I enlighet med socialpsykologerna Margaret Wetherell och 
Nigel Edley (1999) menar jag att det är viktigt att diskutera om 
och hur hegemonisk maskulinitet blir till en del av mäns själv-
bild och del av det egna subjektet. Att distansera sig från en 
”stereotyp” eller ”macho” manlighet innebär inte nödvändigt-
vis att hegemonisk maskulinitet inte reproduceras, enligt Wet-
herell och Edley. Istället kan distanseringen från manlighet pa-
radoxalt nog vara ett sätt att reproducera hegemonisk maskuli-
nitet. Genom att framställa vissa män och vissa maskuliniteter 
som problematiska och stereotypa som påverkats av socialt 
tryck, framstår man själv som självständig och som en individ i 
linje med ett upplysningsideal. Detta går att koppla även till 
min studie i hur de äldre männen talar om ungdomens jag som 
påverkat av grupptryck eller hur manliga män i gruppsamman-
hang skryter kring sex.  

Wetherell och Edley menar att vi snarare än att diskutera i 
termer av hegemonisk maskulinitet bör tala om hegemoniskt 
meningsskapande, där saker som självförbättring och att vara 
en autonom individ blir betydelsefulla. Intressant i detta sam-
manhang blir då hur förändring och förbättring vävs samman 
med mognad, både i relation till ålder och i relation till utveck-
ling. Den unge mannen beskrivs som omogen i betydelsen ego-
istisk och okunnig, någon som inte ännu fått insikt, och den 
manlige stereotypen blir implicit omogen genom att han inte 
utvecklats till att bli en kärleksfull, öm, känslosam och inkän-
nande individ. I männens berättelser kring sexualitet begriplig-
görs åldrande i relation till en progressions- och utvecklings-
tanke som är ytterst gångbar inom ett västerländskt upplys-
ningsparadigm, där självförbättring och utveckling är centrala 
imperativ.  
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De äldre männens berättelser om förändring av sexualiteten 
och avståndstagande från andra mäns sexuella beteenden går 
alltså att diskutera ur ett mer kritiskt perspektiv, och behöver 
inte per automatik tolkas som uttryck för reella förändringar i 
genusrelationer. Dessa berättelser kan då förstås i termer av 
hegemoniskt meningsskapande kring maskuliniteter, där unga 
män och föreställt ”stereotypa” män görs till en ny Andre.  

Problemet med denna typ av kritiska resonemang är att det 
tenderar leda till en statiskhet. Om mäns tal om förändringar i 
själva verket enbart är en omformulering av hegemonisk mas-
kulinitet, är det då alls möjligt att tala om något som nytt eller 
förändrat? Foucault diskuterar i en rad verk hur det som pre-
senteras som nytt eller annorlunda ofta redan införlivats i en 
existerande kunskapsregim, en seglivad maktordning (se t.ex. 
Foucault 1993). även om Foucaults tankar är ytterst rimliga vill 
jag i slutet av detta kapitel presentera ett sätt att diskutera för-
ändring i mitt material som inte enbart behöver ses som försök 
till en omformulerad hegemoni och som bygger på vidare an-
dragörande av exempelvis yngre män. Genom att fokusera på 
kroppslighet och hur den åldrande kroppen förändras menar 
jag att det är möjligt att se ytterligare ett perspektiv på föränd-
ring.  

Gustav och hans ”sexiga” bröst – maskulinitet och kropps-
liga förändringar  
Gustav är den av de intervjuade männen som mest explicit talar 
om hur han under livet förändrats mot att bli en person som är 
mindre självisk och lärt sig uppskatta närheten och mjukheten i 
samvaron med sin partner. Berättelsen om hur hans fru överger 
honom handlar i hög utsträckning om att hans attityd till sexu-
alitet förändras. I intervjun med Gustav presenterar han dock 
även en annan berättelse om hur han kommer att ändras, men 
fokus ligger i detta fall snarare på kroppslig förändring. Gustav 
drabbas som äldre av prostatacancer, och detta innebär att han 
måste genomgå en hormonbehandling. Behandlingen får emel-
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lertid en bieffekt som till en början blir tuff att hantera. Gus-
tavs bröst börjar växa och blir större, och eftersom bröst är nå-
got man kopplar till kvinnor så blir de problematiska i relation 
till hans maskulinitet berättar han:  

Det var en väldigt speciell upplevelse, den här hormonbehand-
lingen. Dels förändrades ju kroppen, brösten började växa, det 
var jättepinsamt tyckte jag (skratt). Det var ett väldigt slag mot 
manligheten.  

Men så småningom kommer Gustav att börja betrakta sina 
bröst på nya sätt och inse att de faktiskt kan bli till något posi-
tivt, till och med öppna upp för nya upplevelser av vad som är 
sexuellt och njutbart. Förändringen sker framförallt då Gustav 
börjar betrakta sina bröst genom sin frus ögon.  

Hon tycker att eftersom jag har lite så här stor mage så tycker 
hon att skulle jag ha inte ha några bröst, då skulle den här ma-
gen se – dom här brösten (skratt) tar ut skillnaden.  

Han tillägger sedan att hon dessutom ”tycker det är lite sexigt”, 
och jag frågar då fascinerat om detta är något hon sagt. Gustav 
menar att det framförallt är när hon tar på dem som han har 
kopplat det, att det är ”mjukt och skönt”, att frun uppfattar 
brösten som ”sensuella”. Brösten går alltså från att ha varit ett 
hot mot hans manlighet till att bli något ”sexigt”, en sexuell 
potential som kan producera begär. Gustavs upplevelse av att 
utveckla bröst är på många sätt ett slående exempel på hur 
kroppsliga förändringar kan leda till omformuleringar av vad 
som är en manlig kropp och även destabilisera betydelsen av 
maskulinitet. Genom att använda ord som ”mjukt och skönt”, 
ord som ofta sammankopplats med femininitet för att beskriva 
brösterfarenheten, och tala om hur hon betraktar och tar på 
honom, hur han objektifieras, blir det tydligt hur upplevelsen 
av kroppen och dess förändringar också är knuten till en könad 
upplevelse.  
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Gustavs berättelse om brösten är unik i mitt material, ingen 
av männen i övrigt diskuterar på ett lika uttryckligt sätt relatio-
nen mellan maskulinitet och kroppslig förändring. Men i inter-
vjuerna förekommer flera berättelser om kroppsliga förändring-
ar och hur dessa kommer att förändra sexuella praktiker och 
där närhet och beröring får ökad betydelse. Istället för att en-
bart se mäns betoning på närhet som ett strategiskt sätt att 
omskapa en positiv maskulinitet och sexuell subjektivitet går 
det även att förstå hur kroppsliga förändringar till följd av åld-
randet gör närhet och beröring till möjliga sexuella praktiker. 
Detta kan i sin tur förändra mäns attityder och upplevelser av 
såväl sexualitet som maskulinitet.  

Jag menar att detta perspektiv på förändring skiljer sig, då 
det tar hänsyn till och omfattar även kroppslighet och kroppens 
materialitet. Istället för att betrakta kroppen som ett blankt 
blad som det sociala och kulturella skrivs eller ristas in på, går 
det att förstå kroppen som något som besitter agens. En som 
diskuterar och betonar detta är den feministiska teoretikern 
Elizabeth Grosz (1994). Grosz talar om kroppen i termer av 
”öppen materialitet” och beskriver den utifrån exemplet ets-
ning (Grosz 1994, s. 191). I etsningen är det inte enbart verk-
tyget som får betydelse, utan även materialet som inskrivs har 
betydelse för den text/bild som produceras. Något kortfattat 
kan man säga att kroppens särdrag och föränderlighet har in-
verkan på och får betydelse för hur den förstås och upplevs. 
även om ålder och åldrande sker socialt och kulturellt betyder 
detta inte att man förbiser att åldrandet är en kroppslig process 
och att den gamla kroppen har särdrag som skiljer sig från 
kroppar i andra stadier av livet.  

Att i likhet med Grosz betona kroppen som en öppen mate-
rialitet innebär också att man inte begripliggör och fokuserar på 
kroppar som statiska och biologiskt determinerade. Istället dis-
kuteras kroppen i termer av blivande. Grosz är i sitt teoretise-
rande kring kropp och sexualitet inspirerad av filosofen Gilles 
Deleuze, för vilken just begreppet blivande är centralt (se bl.a. 
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Grosz 1999). Att fokusera på blivande i relation till kroppens 
åldrande uppfattar jag som intressant och fruktbart just därför 
att det då blir möjligt att se hur kroppar är stadda i ständig för-
ändring och tillblivelse. Kroppar bildar genom livet en mängd 
olika assemblage, för att använda Deleuzes terminologi, olika 
former av organiseringar mellan subjekt och objekt (se även 
Gottzén i denna antologi för diskussioner kring begreppet as-
semblage). Den mjuka kroppen som berättas fram hos till ex-
empel Gustav, med en slak penis och mjuka bröst, bildar i sin 
tur en form av assemblage som möjliggör och skapar andra 
former av praktiker och sexuella subjektiviteter.  

När männen i min studie beskriver förändringar av sina 
kroppar till följd av sjukdom och åldrande leder dessa föränd-
ringar också till nya och förändrade synsätt kring vad sexualitet 
kan innebära och hur maskulinitet upplevs och iscensätts. Sna-
rare än att enbart fokusera på mäns strategiska förhandlingar 
kring maskulinitet och på diskussioner kring förändrade attity-
der hävdar jag att det är viktigt att ytterligare fokusera på för-
ändrade kroppar och kroppslighet i fortsatta diskussioner kring 
män och maskuliniteter. Här menar jag att Grosz deleuzianska 
”kroppsfeminism” kan utgöra ett intressant bidrag och utveckla 
diskussionen vidare. Att fokusera på kroppens materialitet och 
”agens” väcker dock en rad frågor kring metodologi; hur kan vi 
forska för att ytterligare närma oss kroppsliga aspekter?  

Epilog  

Äldre män ska man ej förakta de gör de noggrant de gör det sakta. Yngre 
män däremot är skit, det är ju knappast de hinner dit.  

Ovanstående ramsa, av okänt ursprung, kan ses som en kärn-
full sammanfattning av det jag diskuterat i detta kapitel. Ram-
san fångar en uppfattning av äldre mäns sexualitet som flera av 
männen i min studie ger uttryck för. äldre män må vara lång-
samma men de är icke desto mindre noggranna, vilket i detta 
sammanhang kan tolkas som att de är mer avancerade och 
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måna om partnerns sexuella tillfredsställelse. De yngre männen 
i jämförelse, beskrivs som de som ”knappt hinner dit”, som 
några som ejakulerar innan det hela ens hunnit inledas, och 
därmed som sämre älskare.  

När de intervjuade männen beskriver sina förståelser och 
upplevelser av sexualitet på äldre dar är berättelsen om att ha 
förändrats något som återkommer. Förändringen handlar fram-
förallt om att ha fått ökade insikter och kunskaper och att ens 
”sexliv” som äldre blivit mindre egoistiskt och självcentrerat. 
Invävt i berättelserna är tanken om mognad, att man som ung 
varit ”dum”, men att man så småningom mognat och lärt sig ta 
hänsyn till sin partner i sexuella relationer. åldersrelationer är 
därmed centrala för hur sexualitet diskuteras, den yngre man-
nen blir till en motbild. En ytterligare motbild, som ibland är 
sammanvävd med den om den yngre mannen, är den av en 
manlig man som skrävlar kring sex och som är sexuellt lösak-
tig. Denne man framställs som osann och ytlig i jämförelse med 
de intervjuade männen själva som uttrycker hur kärlek och 
närhet är viktigare än själva sexet. Mognad och kärlek diskute-
ras därför i detta kapitel som en form av resurser för att skapa 
en positiv sexuell subjektivitet och en önskvärd form av mas-
kulinitet.  

Som Gottzén och Jonsson diskuterar i inledningen till denna 
antologi skapas bilden av den jämställde svenske mannen i re-
lation till en problematisk och avvikande Andre. Denna form av 
uppdelning blir inte minst tydlig i relation till sexualitet, där 
den jämställde mannens sexualitet konstrueras som god och 
hälsosam i relation till en problematisk och potentiellt hotfull 
sexualitet hos den Andre. I detta kapitel har jag dock velat visa 
hur ålder och åldersrelationer på ett liknande sätt som till ex-
empel etnicitet kan fungera i ett andraskapande.  

”Myten om den jämställde mannen” är i min forskning 
sammanvävd med konstruktionen av en ömsint och hänsynsta-
gande älskare som prioriterar kärlek och relationer framför en 
ytlig jakt på sexuell tillfredställelse. Den lyhörde och osjälviske 
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äldre älskaren blir på så vis ett sätt att associera sig med en 
jämställd manlighet istället för den ojämställde och problema-
tiske Andre. Speciellt intressant är hur så gott som ingen av 
männen jag intervjuat verkar identifiera sig med den stereotypt 
manlige mannen (vid tidpunkten för intervjun). Istället an-
vänds denne man som en språngbräda för en kritik av manlig-
het, och för att skapa det egna jaget som jämställt. I kontrast 
mot de föreställningar som finns kring äldre män som traditio-
nella, konservativa och/eller bakåtsträvare frammanar männen 
i min studie en bild av den äldre mannen som någon som för-
ändrats och förbättrats. Genom att tala om sig själva som för-
ändrade och förbättrade kan de äldre männen i min studie mot-
stå att bli den Andre. Men detta motstånd bygger i sin tur på 
att skapa någon annan som den Andre, i detta fall unga och/
eller stereotypt manliga män. Det är alltså möjligt att diskutera 
detta i termer av den Andres andragörande.  

Det jag velat peka på och problematisera i detta kapitel är 
hur talet om förändringar, om att man blivit en annorlunda, 
”ny” och underförstått bättre man som äldre inte per definition 
behöver leda till väsentligt förändrade genusrelationer. Föränd-
ring diskuteras i detta kapitel som ett viktigt signalord, något 
som vittnar om något gott och positivt på olika sätt. Från ett 
kritiskt perspektiv går dock förändrat och förändring att förstås 
som en form av hegemoniskt meningsskapande som inte nöd-
vändigtvis innebär att mäns praktiker förändrats eller att det 
skett en utmaning av vissa mäns privilegier och makt.  

Ett alternativt sätt att diskutera som jag föreslår är därför att 
ta utgångspunkt i kroppslig förändring, i detta fall i de föränd-
ringar den åldrande kroppen innebär i männens liv. På detta 
sätt kan fokus flyttas från förändring som underförstått själv-
förbättring till förändring som hur kroppar och materialitet bär 
kapacitet till förändring. Att till exempel förlora förmågan att få 
erektion behöver inte alltid nödvändigtvis leda till att man om-
formulerar innebörden av manlighet och sexualitet. För vissa 
innebär knaprandet av Viagra möjligheten att återfå förlorad 
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erektionsförmåga och att man därmed kan rekonstruera en 
manlig sexualitet som även fortsättningsvis bygger på erektion 
och genomförandet av samlag. För andra innebär slutet på 
ståndet att man betraktar det sexuella livet som avslutat. Men 
för somliga, som i fallet med Gustav, kan kroppsliga föränd-
ringar leda till nya upptäcker och nya sexuella subjektiviteter. 
Som den feministiska filosofen och kulturanalytikern Sara Ah-
med uttrycker det: när somliga ting är onåbara kan det innebä-
ra att andra ting kommer inom ens räckvidd (Ahmed 2006, s. 
153).  

 Det är dock möjligt att ifrågasätta i vilken utsträckning åldersrelationer diskuteras i 1

denna forskning, snarast kanske den kan förstås som rörande konstruktioner av barn-
dom och adolecens. 

 Intervjuer var emellertid endast en metod i studien. Män har även deltagit genom att 2

skriva dagbok kring upplevelser av kroppen i det dagliga livet. Kroppsdagböckerna var 
en mer explorativ metod som utvecklades av mig som en del av mitt avhandlingsarbete. 
Dagböckerna syftade till att fokusera en annan typ av berättelser kring kropp och sexu-
alitet, där formen var mer fri och inte inramades av intervjuarens frågor (se Sandberg 
2011). Vissa skrev enbart dagbok eller intervjuades, medan andra deltog både genom 
intervjuer och dagboksskrivande. Sammanlagt deltog 22 män i studien. I detta kapitel 
är det dock endast intervjumaterial som diskuteras. 

 De intervjuades namn är i kapitlet fingerade. 3

 För vidare diskussion om äldre män och innebörder av lust, se Sandberg (2010). 4

 Begreppet introducerades ursprungligen av läkarna John Rowe och Robert Kahn, vilka 5

diskuterade begreppet i termer av liten risk för sjukdom, fysisk funktionsförmåga samt 
fortsatt samhällelig delaktighet (Rowe & Kahn 1987). Begreppet har i fortsatta diskus-
sioner inom forskningen sammankopplats med autonomi, generativitet och förmåga till 
omsorg om sig själv (Torres 2001). Ursprungligen kommer begreppet alltså från geron-
tologin, men har även plockats upp bland såväl kommersiella aktörer som i policy-arbe-
te och omsorgssektorn (Katz 2001/2002). 

 Diskussioner om en ”ny manlighet” och ”den nye mannen” har varit en historiskt 6

återkommande diskurs (Bederman 1995). Under första halvan av 2011 blossade dis-
kussioner om ny manlighet och nya män återigen upp i Sverige i dagspress och på In-
ternet, bland annat med utgångspunkt i den svenska tv-serien ”Våra vänners liv” och 
romanen Dingo Dingo – den manliga frigörelsen är här! (Eriksson m.fl. 2011). 
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4. ”Du baza henne fem” – om 
sexistiskt språk och den Andre  

Rickard Jonsson & Tommaso M. Milani  

Det här är ett kapitel som på ett par års distans återger och re-
flekterar över ett stycke laddad data som en av oss, Rickard 
Jonsson, ursprungligen presenterade i sin avhandling Blatte be-
tyder kompis (Jonsson 2007). Under avhandlingens fältarbete vid 
en högstadieskola utanför Stockholm spelade Rickard in ett 
samtal där några killar i ett grupprum skämtade med varandra 
om vem som var sexuellt mest framgångsrik och erfaren. Det 
var ett samtal som ägde rum i ett slutet rum, där tabubrott och 
sexistiska ord användes bland förtrogna vänner. En historia 
växte fram som handlade om hur en av killarna tillsammans 
med andra unga män påstods haft sex med en tjej. Historien 
innefattade dels killars verbala attacker och försök att berätta 
om sexuell erfarenhet, dels vad som kan beskrivas som sexis-
tiskt språk och nedsättande kommentarer om kvinnor i all-
mänhet och kvinnans roll i sexet i synnerhet.  
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Historien spelades in på forskarens bandspelare – det var 
bara att gå hem och transkribera ett material som gav inblick i 
användningen av sexistiskt språk och killars maskulinitetsska-
pande. Men med detta material följde också forskningsetiska 
frågor såväl som kritiska frågor om dess innehåll och analys: 
”Ska du reproducera en berättelse om den sexistiskt hotfulle 
invandrarkillen?” undrade flera kritiska röster vid olika akade-
miska seminarier. Det blev en huvudfråga för avhandlingen, 
och också för den här antologin – kan man skriva om sexistiskt 
språk om det tillskrivs unga killar som kategoriseras som ”in-
vandrarkillar” av kamrater och personal i sin skolvardag? är det 
möjligt att dekonstruera den historiskt så etablerade föreställ-
ningen om den Andres hotfulla sexualitet (Segal 1997), samti-
digt som man skriver om sexistiskt språk i en förortsskola?  

Lika vanlig var emellertid invändningen att forskaren med 
sin analys av materialet tvärtom bagatelliserade mäns sexism och 
sexuella förtryck av unga kvinnor. Genom att inte tillräckligt 
tydligt peka ut killarna som ansvariga och tjejerna i deras om-
givning som offer för sexism, framstod analysen som blind för 
en tydlig könsmaktsordning och patriarkala strukturer, menade 
flera röster.  

Just dessa två kritiska frågor bildar utgångspunkt för det här 
kapitlet – vi vill med hjälp av såväl radikalfeministisk kritik 
som queerteoretisk analys diskutera hur man skriver om sexis-
tiskt språk i ambitionen att varken bagatellisera ämnet eller 
återskapa stereotyper.  

Ytterligare en kritisk röst om sexistiskt språk bland män i 
multietniska förorter hördes i svensk offentlig debatt vid tiden 
för publiceringen av avhandlingen – nämligen en debatt i Da-
gens Nyheters kultursidor under våren 2006 av vad som bland 
annat kom att kallas för ”blattesvenskan”. Vi har tidigare analy-
serat denna debatt (Jonsson 2007, Jonsson och Milani 2009, 
Milani 2007, Milani 2010) men vill för sammanhangets skull 
helt kort återge hur en påstådd sexistisk förortsslang diskute-
rades i mitten av 00-talet. Det anmärkningsvärda i DNs debatt 
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var att sexism och homofobi så tydligt länkades till den så kal-
lade blattesvenskan. Bland annat användes ett lexikon över för-
ortsslang författat av Ulla-Britt Kotsinas och Dogge Doggelito 
(2004) för att räkna antalet sexistiska och homofobiska ord. 
Flera inlägg i DN-debatten refererade till lexikonet för att fälla 
omdömen om hur unga män i multietniska förorter antogs till-
tala unga kvinnor. Att räkna ord i ett lexikon är förstås en tvek-
sam metod för att säga något om en grupp människor och deras 
språk. Vi menar att genom en för givet tagen representation av 
vem användaren av blattesvenskan var – det vill säga unga män 
med invandrarbakgrund – fälldes dessa nedsättande omdömen 
om ungas språkliga praktiker i DN. Vi förstår det som en form 
av ikonisering (Irvine & Gal 2000),”blattesvenskan” uppfattades 
som en yttre bild, en ikon, för den multietniska förortens unga 
mäns inre sexistiska och homofobiska värderingar.  

Att tala om sexistiskt språk i en multietnisk skola är med 
andra ord ett laddat ämne. Språket omgärdas av en rad före-
ställningar om vem talaren av språket är, men också vad och hur 
man kan skriva om dessa fenomen i svensk offentlighet. För det 
här kapitlet är det avgörande att unga män i den multietniska 
förorten framställdes av några inlägg på DNs kultursidor som 
obegripliga och som förknippade med olika sociala problem – 
inte minst med en hotfull, homofob och sexistisk maskulinitet. 
Risken med materialet som Rickard publicerade i avhandlingen 
var alltså att det kunde återskapa samma fördomsfulla stereo-
typer. Beskrivningen av sexistisk förortssvenska som just obe-
griplig framstår därför som central för vår analys. Judith Butler 
(1999, s. 194) har i sina texter problematiserat den ”begriplig-
hetsmatris” som gör specifika kön, kroppar och begär begripli-
ga och naturliga, och hur det på samma gång definierar vad 
som inte ryms inom normaliteten – det obegripliga, avvikande, 
störda eller annorlunda. Vi tillämpar Butlers queerperspektiv 
på språkanvändning, och framförallt på vad som skapas som fel 
och förbjudet språk. Vi kommer i kapitlet att visa att det som 
kan kallas för homofobisk och sexistisk språkanvändning i 
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skolmiljö innefattar språkliga resurser med specifika betydelser 
som killar på ett högstadium kan använda i olika syften och 
med olika effekter. Vi kunde visserligen presenterat många ex-
empel från vårt etnografiska material som motsäger stereotypa 
föreställningar om förortens unga män och deras påstått ned-
sättande språkbruk. Men vi väljer istället den motsatta vägen: 
vi återger ett sexistiskt samtal och fördjupar den analys av sex-
istiskt språk som gjordes i Rickards avhandlingstext. Vi vill 
denna gång gå i dialog med de kritiska frågor som inledde den 
här texten, och förklara varför en queeranalys av ungas språ-
kanvändning hjälper oss att undvika att återskapa killarna i 
studien som de Andra, just genom att försöka göra språkan-
vändningen begriplig.  

Hälften av eleverna är invandrare ...  
Empirin för artikeln är hämtad från en ett år lång etnografisk 
studie på en högstadieskola belägen i ett av Stockholms ytter-
områden, där Rickard som deltagande observatör genomförde 
djupintervjuer, tog fältanteckningar och dokumenterade såväl 
naturligt förekommande klassrumssamtal som egna initierade 
ostrukturerade samtal med elever i grupper. Under fältarbetet 
kom han bland annat att följa en grupp killar som ofta be-
nämndes som ”killar med invandrarbakgrund” och ”invandrar-
killar” av kamrater och skolpersonal, eller som ”blattar” och 
”svartskallar” som de själva ofta sade. Det ska understrykas att 
dessa kategoriseringar som ickesvenska elever inte betyder att 
killarna vi möter i texten inte skulle vara svenskar. Flertalet av 
dem är födda i Sverige och svenska medborgare. Dessutom 
framkommer det tydligt i avhandlingsmaterialet hur de kan 
växla mellan olika språkliga stilar (Coupland 2007), tala det 
som kallats för rinkebysvenska eller förortslang med kamrater 
och en svenska utan kraftuttryck eller slang i andra samman-
hang, exempelvis i enskilda intervjuer med forskaren. Avhand-
lingsmaterialet visar också tydligt hur stereotypen av invand-
rarkillen kan skapas i specifika tilltal som ett sätt för eleverna 
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att skämta, protestera eller svara på de frågor en journalist, lä-
rare eller forskare ställer om förortens unga män. Men i andra 
sammanhang, när eleverna exempelvis talar om sina studier 
och framtida gymnasieval används snarare kategorin ”den stö-
kige invandrarkillen” som en figur samma elever tydligt distan-
serar sig ifrån (Jonsson 2007). Kort sagt, liksom alla andra 
identiteter är positionen som invandrarkille ingenting som nå-
gon har, det är snarare en empirisk kategori, som aldrig kan 
förstås a priori. Annorlunda uttryckt; ingen är invandrarkille i 
essentiell mening – det är något som görs, iscensätts och framträder 
ur det som sägs och det som inte är möjligt att säga (Butler 1999). När 
exempelvis rektorn för skolan beskriver sin skola som att hälf-
ten av eleverna är svenskar och att det gäller att hålla kvar den 
andelen för att inte föräldrar ska uppfatta skolan som en ”in-
vandrarskola” och välja bort den, blir det intressant för oss hur 
svenskhet och invandrarskap skapas i skolvardagen, var grän-
sen för svenskheten går, vad det är med ”det svenska” som är 
så åtråvärt och varför ”invandrarskola” är så skrämmande för 
väljande föräldrar. Här tror vi att föreställningar om bra och 
dålig svenska har en stor betydelse. Rädslan för att barnen ska 
få en dålig svenska, i synnerhet om det språk som eleverna i 
förortsskolan talar beskrivs i offentlig debatt som sexistisk, 
homofobisk och på andra sätt nedsättande, kan vara ett av flera 
skäl för personal och skolledare att uttalat värna svenska språ-
ket och försöka hålla de så kallat svenska eleverna kvar på sko-
lan. Därav också vårt intresse för förbjudet språk i skolmiljö. Vi 
menar inte att exemplen nedan om homofobiskt och sexistiskt 
språk skulle vara representativa för hur eleverna i studien dag-
ligen talar till varandra – tvärtom sticker samtalet ut i materia-
let, men det möjliggör likväl en analys av den språkanvändning 
som olika offentliga debatter oroat diskuterat. 
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... och ingen är homosexuell  
För att förstå användningen av sexistiskt språk i skolan finns en 
grundläggande förutsättning för vad killar uppmanas göra re-
spektive vad som framstår som förbjudet: När Rickard frågade 
elever och lärare om någon haft någon homosexuell elev eller 
kollega sade många att de inte trodde att de någonsin haft det, 
eller att de åtminstone inte tänkt på det. Trots att skolan har 
flera parallella klasser i tre årskurser, och ett stort kollegium av 
lärare och övrig personal var ingen homosexuell. Eller snarare: 
homosexualiteten föreföll inte vara så enkel att tala om i en 
högstadieskola, om den inte hänvisades till ”den Andre”.  

Flera lärare som Rickard talade med i intervjuer verkade inte 
heller ha reflekterat över möjligheten att det kan finnas homo-
sexuella personer på deras arbetsplats. Någon sade att om det 
skulle finnas det, tror hon inte att skolan är en miljö där man 
så lätt erkänner sin homosexualitet. En annan lärare gjorde an-
tagandet att eftersom detta var en högstadieskola kanske ung-
domarna ännu inte själva upptäckt en homosexuell läggning, 
vilket skulle förklara varför det inte finns några öppet homo-
sexuella på skolan. Det tycks dock som att de flesta elever hun-
nit upptäcka sin heterosexualitet på skolan, trots sin unga ålder.  

Under en språklektion gör läraren Roger entré i klassrum-
met. Han hälsar eleverna välkomna och börjar en genomgång 
på tavlan. Några av eleverna har svårt att hänga med och lära-
ren börjar tålmodigt om från början. Ramiz har fortfarande inte 
förstått, och säger frustrerat: ”Sug kuk!” ”Era hobbies får ni ta 
på lunchen!” replikerar Roger varpå han vänder sig mot André 
som under genomgången pratat med sin bänkkamrat. ”André, 
jag vet att du också vill vara med på ett hörn där, men det får 
du ta med dom sen!” Ramiz skrattar, tittar på Rickard, ruskar 
på huvudet och förklarar att deras lärare har rolig humor.  

Efter en av lektionerna förklarar Roger för Rickard att det 
kan bli en del skämt om homosexualitet på hans lektioner, men 
han försäkrar samtidigt att den ömsesidiga överenskommelsen 
är att detta bara är ett skämt. Det är legitimt att skämta om 
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homosexualitet anser han, men bara så länge alla i klassrum-
met vet att han egentligen inte har några fördomar. I mer all-
varliga sammanhang är läraren mycket tydlig med att betona 
allas lika rättigheter och han tror dessutom att det blivit myc-
ket öppnare och mer tolerant klimat för homosexuella de se-
naste åren, en utveckling som han själv välkomnar. ”Men varför 
dessa skämt då?”, undrar Rickard. Roger har inte tänkt så myc-
ket på det säger han, men tillägger att de kanske fyller en funk-
tion av att lätta upp stämningen i klassrummet. Skämtet kan 
vara bra att ta till när det gäller någon ordningsfråga, när en 
elev pratar för mycket eller inte sitter stilla i sin bänk. Genom 
att påpeka regelbrott på ett skämtsamt sätt slipper Roger fram-
stå som tjatig och gnällig. Roger förklarar att han istället för att 
ge en tråkig reprimand kan välja att skämta något i stilen ”sit-
ter ni och smeker varandra nu igen!”. Den homosexuelle man-
nen som figur och samtalsämne, tycks fungera som discipline-
rande tilltal. Att bli kallad ”bög” för att man bryter mot regler i 
klassrummet blir ett sätt att få tyst, ordning och reda. Bögen är 
representant för det otillåtna och för det som ska vara tyst.  

Samtidigt blir ”bögskämtet” ett sätt att markera avstånd från 
det homosexuella, vilket är nog så viktigt för de killar som själ-
va drabbas av skämten. Att skämta om homosexuella blir en 
strategi för att upprätthålla en gemenskap mellan killarna och 
den manlige läraren och samtidigt en överenskommelse om att 
den homosexuelle mannen inte är närvarande i klassrummet. 
Personalen på skolan försvarade visserligen homosexuellas rät-
tigheter, man bjöd in till temaveckor för sex och samlevnads-
undervisning, men den homosexuelle var någon som inte an-
togs vara kvar i klassrummet sedan inbjudna representanter 
från RFSL lämnat rummet och temaveckan tagit slut.  

Denna bild påminner mycket om vad andra forskare har be-
skrivit i förhållande till andra svenska utbildningsmiljöer. 
Anna-Sofia Lundgren (2008) har visat hur många av de hetero-
sexuella lärare i skolan som hon intervjuat hävdar att de aldrig 
har haft en homosexuell kollega. Och bland de fåtal lärare som 
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ändå vet sig haft homosexuella arbetskamrater understryker 
några att homosexuella lärare bör tona ned sin sexualitet i sin 
professionsutövning för att inte påverka eller styra eleverna. 
Logiken i en sådan uppfattning handlar om att homosexualitet 
bör förpassas till området för ”det osägbara” (Butler 1997, s. 
133), det som bör förbli tyst. Heterosexualiteten framställs 
tvärtemot som något naturligt och oproblematiskt såväl av de 
intervjuade lärarna i Lundgrens studie, som bland flera lärare i 
vårt material.  

Kravet på att vara heterosexuell i skolmiljö kan också förstås 
som ett uttryck för mäns homosociala begär (Sedgwick 1990), 
det vill säga mäns önskan att knyta vänskapliga relationer till 
andra män. Detta homosociala projekt innefattar dock en risk 
för att uppfattas som ett förbjudet homosexuellt begär, vilket pa-
radoxalt nog skulle kunna undergräva iscensättningen av hete-
rosexuell maskulinitet (Kiesling 2005: 720). Därför måste olika 
strategier vidtas i mäns gemenskaper för att hålla det förbjudna 
borta. Skämten om homosexualitet kan tillsammans med talet 
om heterosexuell sex förstås ur just det perspektivet – som ef-
fektiva språkliga verktyg för att undvika risken att ses som ho-
mosexuell. Ett tydligt exempel på sådan strategi är när läraren 
Roger ovan skämtsamt beskyller sina manliga elever för att vara 
homosexuella – därigenom knyter han vänskapliga band till 
dem samtidigt som han intygar sin egen heterosexualitet inför 
klassen.  

Deborah Cameron (1997) visar på liknande sätt hur skvaller 
och antydningar om frånvarande mäns omanlighet ”inte bara är 
ett sätt, utan det lämpligaste sättet” (Cameron 1997, s 61, vår 
översättning och kursivering) genom vilket pojkar och män kan 
iscensätta normerande heterosexuell maskulinitet i gemenska-
pen med andra män. Därmed inte sagt att dessa praktiker skul-
le vara harmlösa. Just på grund av sin vardagliga natur, och sät-
tet som de kan bidra till en ”avslappnad, vänlig och smidig 
klassrumsatmosfär” – som Roger påpekar – så blir de homo-
sexuella anspelningarna ett exempel på ”banala” (Billig 1997) 

 100



språkliga uttryck, med fundamentala konsekvenser för hur kil-
lar på en skola tillåts leva sina skolliv. Som Sedgwick (1990) 
noterar är dock avståndstagande från homosexualitet inte den 
enda strategi som håller risken för beskyllning om homosexua-
litet borta i manliga enkönade miljöer. Samtal om rivalitet och 
kvinnor är andra viktiga ingredienser i det homosociala projek-
tet (jfr Kiesling 2002). I återstoden av det här kapitlet kommer 
vi att diskutera ett exempel på det.  

Att skriva om sexistiskt språk: etiska och teoretiska val  
Under året i skolan hör Rickard vid några tillfällen sexistiska 
kommentarer bland killarna i studien. Ett av dessa samtal – 
som kommer redogöras för nedan och som handlar om hur 
några killar haft sex med en tjej – innebar en del svåra forsk-
ningsetiska överväganden. Det är ett forskningsetiskt krav i 
studien att garantera alla medverkande att det de säger inte 
sprids vidare, och att de har rätten att vara anonyma. Denna 
princip problematiserades av historien, och Rickard samlade 
därför kort efteråt killarna och informerade om en ny regel i 
forskningsprojektet. Rickard upprepade sitt löfte till dem om 
att anonymitet gäller, men att han i deras fortsatta samtal 
kommer att förmedla vidare det de säger till andra vuxna på 
skolan, om historierna handlar om hur någon farit illa. Killarna 
verkade dock inte ha uppfattat samtalet som Rickard hänvisade 
till som bekymmersamt, ingen av dem anförde att något de 
hade sagt skulle innebära ett problem eller vara en sådan slags 
historia som forskaren pratade om. Alla accepterade också den 
nya regeln utan invändningar. När Rickard senare vid flera olika 
tillfällen frågade om historien handlade om någon form av 
tvång, fick han varje gång ett entydigt nekande svar. Vid ett så-
dant tillfälle, när Rickard nära två år efter att fältstudien avslu-
tats samtalade med Emre och Alem, förklarade de också att 
sexhistorien var ”mycket överdriven” och Alem gav sitt sam-
tycke till att publicera materialet. De skrattade åt att de pratat 
sådär och menade att de vuxit ifrån det nu, att det tillhörde 
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högstadieperioden när de var unga och inte så erfarna som de 
ville göra gällande då. Denna beskrivning bekräftas av att histo-
rien i sig innehåller en lång rad olika motsägelser. Avsikten 
med nedanstående analys är därför inte att söka efter vad som 
verkligen är sant eller falskt eller överdrivet i killars samtal om 
sex, utan istället se vad som utspelas under samtalet, för att 
studera hur berättelsen skapas i sin lokala kontext, vad killarna 
gör genom sina repliker och vilka performativa effekter det får.  

Förutom forskningsetiska aspekter ställer ett material om 
sexistiskt språk också frågor om forskarens teoretiska val. Kort 
kan detta vägval beskrivas handla om att antingen ta historien 
för given och betrakta det sagda som information om hur sex-
ism fungerar och hur könsrelationer och förtryck verkar i var-
dagen, eller att betrakta sexistiskt språk som ett verktyg för att 
göra olika sociala manövrar – exempelvis iscensätta heterosex-
ualitet, maskulinitet och vuxenhet. Båda dessa perspektiv mås-
te erkännas som fullt legitima, ändå händer det att de hamnar i 
konflikt. Låt oss innan vi presenterar historien förklara vad vi 
menar med dessa teoretiska motsättningar, med start i radikal-
feminismen.  

Det främsta ärendet i radikalfeministisk teori (och annan 
feministisk teoribildning som delar denna grundläggande ana-
lys) kan sägas vara att synliggöra hur kvinnor underordnas män 
i olika avseenden och hur denna ordning är orättfärdig och bör 
förändras. Radikalfeminismen tillägger att detta är det mest 
grundläggande av alla förtryck, ett förtryck som inte minst 
återskapas genom olika språkhandlingar. Cathrine MacKinnons 
(1993) beskrivning av vad pornografi gör mot kvinnor kan tas 
som exempel på den analysen. Att använda sexistiskt språk el-
ler att sprida pornografiska bilder är att begå en hätsk handling 
mot kvinnor, menar MacKinnon. Hon ansluter sig därmed till 
tanken om att språket rymmer möjligheten att handla, vilket är 
en central utgångspunkt i J. L. Austins (1962) beskrivning av 
språket som performativt. Pornografiskt språk påverkar kvin-
nors liv. Kvinnans ord förvrängs, missuppfattas och tystas – ett 
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nej till våldtäkt blir ett ja i pornografins skildringar. Det porno-
grafiska och det sexistiska språket är därför en verklig sexuell, 
aggressiv handling (ibid., s. 30 ff.) som heller inte bör skyddas 
av yttrandefrihetslagstiftning, hävdar MacKinnon.  

Författaren och kritikern Kajsa Ekis Ekman (2007), som inte 
själv definierar sig som radikalfeminist men som i denna fråga 
skriver i samma tradition , menar att den som ska analysera 1

sexistiskt språk måste ta hänsyn till hur unga kvinnor drabbas 
och förtrycks av samma uttryck. För att förstå vidden av hur 
sexistiskt språk begränsar kvinnors handlingsutrymme måste 
deras röster göras hörda och deras erfarenheter av förtryckande 
sexistiskt språk ges utrymme i forskarens analys. Ekman gör 
denna reflektion i samband med att hon recenserar Rickards 
avhandling i Dagens Nyheter, men recensionen är också central 
för den här texten eftersom den försöker ge ett svar på vår inle-
dande fråga om hur man skriver om sexism bland pojkar i en 
förortsskola. Ekman hänvisar i recensionen till vad Susan 
Brownmiller (1993) kallar för ”the crossroads of racism and 
sexism”. Denna korsning är minerad och leder lätt till oklara 
analyser. Ekman varnar särskilt för att många forskare och skri-
benter inte vågar tala om det kvinnoförtryck som pågår av räds-
la för att återskapa rasistiska föreställningar om den Andre, och 
en sådan analys hamnar lätt i olika former av bortförklaringar. 
Rickards avhandling ges som ett exempel på det. Man kan kort-
fattat säga att om Rickard upprätthåller sig vid vad några killar 
gör med språket, och om hans projekt är att nysta upp hur et-
nicitet, sexualitet och maskulinitet iscensätts genom vardaglig 
språkanvändning i killars gemenskap, så påpekar Ekman att det 
finns en annan grupp – de unga kvinnorna – som inte kommer 
till tals i texten, och hon föreslår därför att den patriarkala kvin-
nosynen (Ekman 2007, s. 4) borde förklara hur de sexistiska 
samtalen fungerar. Att inte synliggöra den patriarkala ordning-
en som Ekman menar kännetecknar killars sexistiska samtal 
innebär i själva verket ett osynliggörande av offren för sexis-
tiskt språk. Perspektivet manar med andra ord till att uppmärk-
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samma hur kvinnor reduceras till sexuella objekt genom mäns 
sexism, och uttrycker ståndpunkten om att ge kvinnors erfa-
renheter röst. Vi kommer att återknyta till detta perspektiv i 
analysen nedan, men samtidigt argumenterar vi för att det på-
går någonting mer i killars samtal som är högst väsentligt att 
uppmärksamma för att förstå vad som pågår.  

Sexismen i grupprummet  
Följande utspelar sig i ett avskilt grupprum där några elever ur 
en niondeklass slagit sig ner under en svensklektion. Förutom 
Rickard är det bara manliga elever i grupprummet och ämnet 
för diskussionen är olika tjejer. Replikerna avlöser snabbt 
varandra och på några sekunder har samma killar uttryckt radi-
kalt olika ståndpunkter om relationen till tjejer, och olika erfa-
renheter av flickvänner. Ett samtal tar form som kännetecknas 
av skratt, retfulla beskyllningar, nyfikna frågor om tjejer och 
sex. En av killarna, Alem, tar stor plats i samtalet genom att 
skämtsamt berätta hur han gör succé bland olika tjejer. Denna 
roll är det inte ovanligt att Alem intar. Rickard uppfattar ho-
nom som populär och omtyckt av sina kamrater, inte minst 
tack vare hans förmåga att skämta och berätta underhållande 
historier. Killarna i rummet verkar trivas och stämningen är 
uppsluppen. Någon antyder som en invändning att Alem inte 
är fullt så framgångsrik som han vill göra gällande. Det ryktas 
om att han vid ett tillfälle hade tiggt sin vän om att få vara med 
kamratens tjej. ”Dela med dig, dela med dig fan!”, härmar nu 
en av killarna Alem, ackompanjerad av kamraternas skrattsal-
vor. Killarna runt bordet hjälps åt att hålla kvar vid ämnet och 
plötsligt haglar retfulla beskyllningar om att Alem på olika sätt 
blivit avvisad av tjejer som han varit intresserad av. Alem gör så 
ett försök att berätta en ny historia på samma tema, men på ett 
för honom mer fördelaktigt sätt:  

Alem: Det där var Anne i somras! 
Nejib: Ja, hon har jag hört, hon har jag hört hon är nice. 
Mark: Hon hos Danne? 
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Alem: åh, det där var en omgång alltså! Hon bara blow [sög 
av], jag bara (extatiskt röst) ahh! 
Mark: Alem, du var den femte!  
Alem: Sug min mammas död, jag var den första! Horunge, jag 
var den första som fick blow! Hon bara kom såhär.  
Mark: Ja, men du baza [knulla] henne fem! 
Alem: Jag baza aldrig henne! 
Mark: Du sa ju det! Du bara, ”vilket hål ska jag stoppa in den 
i?” 
Alem: (skriker) Jag är oskuld! (skratt) 
Mark: Du sa så här, vilket hål ska jag stoppa den i? (skratt) 
Alem: Nej, alltså, jag drev men… 
Mark: Ljug inte! ... du var femma! 
Alem: (högt) Jag var etta! 
Mark: Efter alla hade pippat henne, han pippa henne! 
Alem: Jag hade aldrig fått nåt, jag stod mot väggen så här bara, 
åh nu kommer jag snart, hon bara drog ner byxorna, hon tog 
fram den då var den redan bånge! (Alem visar med handen i 
luften). Den såhär det var svårt du vet, ah! (skratt) sen jag, jag 
vet inte vad som hände... vad var det? (många skratt) det var 
mörkt också, jag kunde inte se vart fittan var! (skratt) Jag bara 
”vart ska jag stoppa in den?” Hon stod där, hon mecka med den 
som en bilmotor så här. (Alem visar med handen i luften, kil-
larna skrattar.) 
Rickard: Vaddå Mark, att han var femma, var ni flera som hade 
sex med henne?  
Alem: Ja (skratt) 

En diskussion uppstår om olika namn på killar som var med 
och Alem tillägger att de senare fortsatte ut till en badplats, där 
sexet skulle ha fortsatt.  

Emre: Fick Salle baz då? 
Mark: Hur länge red hon, en timme? 
Alem: Alltså, mitt ute vid badplatsen, sen, hon bara börja blo-
wa honom, vi bara, hon driver med mister president [penisen], 
så här. 
Emre: Ey, vad heter hon? (-) 
Mark: Vad heter hon? 
Alem: Anne. 
Calle: Vem fan vill ha henne nu liksom, hon är fan knullad 
överallt!  
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Rickard lägger sig här i samtalet genom att fråga om tjejens roll 
i historien och varför hon deltog. Han tvekar lite och funderar 
över hur han ska formulera denna fråga, och säger till slut 
”Ok ... men vad ... tog hon betalt eller?” Alla skrattar högt, 
några killar applåderar. ”Nej, nej...” intygar Alem, och hans röst 
drunknar nästan i skratten. ”Ok, ville hon då?” undrar Rickard i 
allvarlig ton. ”Ja!”, svarar Alem med emfas och fortsätter: ”... 
hon bara ’jag känner mig som en hora’, vi bara (med förstående 
röst) ’nej, nej’ ”. Denna gång är det Alem som får killarnas 
skratt med sig. Genom att närmast parodiskt imitera hur han 
och hans kamrater med förstående röster tröstat tjejen och in-
tygat att hon inte är hora, sätter han punkt för historien.  

Att begripliggöra sexism  
Låt oss återknyta till den feministiska analys som uppmärk-
sammar hur femininitet underordnas maskulinitet och hur tje-
jen i ovanstående samtal blir ett sexobjekt att prata om, men 
som inte själv ges röst. Ur det perspektivet kan man också för-
stå hur hennes underordning återskapas i killarnas språkan-
vändning, exempelvis genom hur männen i historien är subjekt 
och har agens. Det är de som ”bazar” (knullar) medan kvinnan 
”blir bazad” – en grammatik som rymmer en tydlig genusord-
ning: Mannen som är subjekt, bazar kvinnan, som blir objekt. 
Visserligen tillskrivs hon en aktiv roll i sexet – det är hon som 
”meckar” med en passiv Alem, och det är hon som ”driver med 
mister president”. Men även om hon i dessa beskrivningar 
framställs som den som är aktiv och har initiativ i relation till 
en bortkommen och passiv Alem, befästs samtidigt hennes läg-
re värde just genom denna aktiva roll. När kvinnan är aktiv i 
sex förlorar hon status, i motsats till hur de unga männen be-
skrivs. Hennes position fastställs av Calle när han sammanfat-
tar historien, och samtidigt ändrar hennes roll från att vara den 
som ”meckar” till att vara någon som ”blivit knullad”: ”Vem 
fan vill ha henne nu liksom, hon är fan knullad överallt.”  
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Så långt en grundläggande poäng om kön och maktrelationer 
i sexistiskt språk. Radikalfeministisk analys synliggör denna 
ordning. Vi menar dock att det finns något mer i materialet, att 
det finns några väsentliga aspekter av samtalet som ovanståen-
de analys inte lyckas förklara. Vi söker efter en analys som gör 
sexistiskt språk möjligt att förstå: Varför skrattas det i grupp-
rummet? Hur ska vi förstå den uppsluppna och vänskapligt ret-
fulla tonen? Vad är det som står på spel och vad är lockelsen i 
samtalet? Kort sagt, varför talar killarna som de gör?  

Om vi verkligen vill komma åt och utmana både sexistiskt 
och homofobiskt språkbruk, måste man förstå språkbruk i sin 
lokala kontext. Ann Phoenix (2008) uppmanar narrativa analy-
ser att inte bara undersöka berättelser som en beskrivning av 
specifika händelser, utan istället uppmärksamma hur männi-
skor både skapar sina berättelser och vilket performativt arbete 
som görs genom dessa berättelser, i syfte att förstå de dilem-
man och de subjektspositioner som talare förhandlar under ti-
den som de berättar.  

Forskning om sexistiskt språk har också betonat att ordens 
betydelse inte kan ”definieras genom orden allena” (Litosseliti 
2006, s. 21, vår översättning), att ett ords betydelse – även de 
ord som kan kallas sexistiska – beror på vem som säger vad, i 
vilket sammanhang och till vem. Med den feministiska lingvis-
ten Deborah Camerons (1990) ord kan man beskriva de prakti-
ker ”där sexistiska uttryck tar form genom språkliga val, snara-
re än att hävda att språk universellt och generellt är sexistiskt i 
sig självt” (1990, s. 18, vår översättning). Man måste med and-
ra ord studera vad människor gör med ord i specifika samman-
hang. Det är med den ingången vi i det följande vill utforska 
vad som pågår i grupprummets samtal.  

Konkurrens och hierarkier i killars samtal  
Så hur kan vi förstå samtalet ur detta perspektiv och med hjälp 
av queerteori? Låt oss först se hur historien skapas i grupp-
rummet. Den kan beskrivas som en ”liten berättelse” (Georga-
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kopoulou 2007, s. 598) i betydelsen att den – i motsats till en 
lång monolog – växer fram i språkligt samspel mellan killarna i 
grupprummet. Berättelsen skapas bokstavligen under tiden 
som den berättas, vilket inte minst märks på dess vändningar 
och att den är full av motsägelser (Alem hade sex, respektive 
hade inte sex, platsen för sexet byts ut, ordningen för sexet 
förhandlas osv.). Av central betydelse för berättelsen är också 
att den rymmer både tävling och samarbete mellan samtalsdelta-
garna (jfr Cameron 1997, s. 58–59).  

Tävlingsmomentet är exempelvis närvarande i Alems inle-
dande försök att berätta en fördelaktig historia om sin fram-
gångsrika relation till tjejer och sin sexuella erfarenhet, men 
där Mark effektivt utmanar honom som berättare likaväl som 
aktör och huvudperson i berättelsen. Mark kan genom sina ret-
fulla repliker ifrågasätta sanningshalten och genom skämten ta 
luften ur centrala delar av Alems historia – han utmanar be-
skrivningen av vilken typ av sex det egentligen handlade om 
och vilken roll Alem i så fall hade. Den beskyllning som uppre-
pas flest gånger i samtalet handlar om att Alem inte var först 
med att ha sex med tjejen. Gång på gång upprepar Mark sin 
kommentar: ”Du var den femte”, ”Du baza henne fem”, ”Ljug 
inte, du var femma”, ”Efter alla hade pippat henne, han pippa 
henne!” Ihärdigt försöker Alem att värja sig mot dessa ankla-
gelser och han tar i sin tur hjälp av en rad språkliga resurser. 
Han växlar historia från att berätta att han var den förste som 
hade sex, till att han inte alls hade sex med tjejen. Alems helom-
vändning ska inte förstås som en kapitulation. Snarare är det 
ett sätt varigenom Alem kan försvara sig mot Marks verbala 
attacker, genom att omformulera historien värjer han sig mot 
beskyllningarna och försöker berätta om sig själv i mer fördel-
aktigt ljus. Alem använder även en annan strategi för samma 
syften, när han som svar på påståendet att han var den femte i 
ordningen som fick sex svarar: ”Sug min mammas död!” I for-
muleringen slår han samman de två uttrycken ”sug kuk” och 
”jag svär min mammas död”. Genom att svara ”sug min mam-

 108



mas död” kan han svära sig fri från en anklagelse utan att för 
den skull låta undfallande. Med ordet ”sug” förmår han försva-
ra sig och på samma gång vara offensiv.  

Dessa repliker utgör olika strategier där informationen i sig 
är motsägelsefull, men där alla dessa uttalanden verkar syfta till 
att ta sig ur anklagelsen om att ha fått stå i kö och vänta. Där-
med handlar tävlingsmomentet i samtalet om en turordning, och 
en argumentation om huruvida Alem tar initiativet eller är un-
derordnad andra killar. Vi kan förstå det som en förhandling 
om hierarkier mellan män, i mäns gemenskap. Dels en hierarki 
i berättelsen, men också i grupprummet där diskussionen tar 
plats, där Alem utmanas verbalt av Mark. Denna diskussion 
kan sammanfattas i replikerna när Alem säger: ”Oh, det där var 
en omgång! Hon bara blow, jag bara ahh!” men där Mark effek-
tivt tar ner sin kamrat på jorden: ”Alem, du var den femte!”  

Det är alltså turordning, konkurrens och hierarkin mellan 
killarna i historien – och mellan killarna i grupprummet – som 
står i centrum för samtalet. Alem behärskar konsten att berätta 
historier om sig själv i framgång och leverera snabba repliker, 
och intar därmed också ofta en privilegierad plats i killarnas 
gemenskap. I just detta samtal förhåller det sig dock annorlun-
da. Det är Mark, som annars har en mer tyst och tillbakadragen 
roll i gruppen, som driver argumentationen om sin kamrats 
passiva roll. Mark lyckas därmed tillfälligtvis kasta om positio-
nerna i killarnas hierarki. Hans vassa och ihärdiga kommenta-
rer försätter Alem i en mindre gynnsam position. Den som van-
ligtvis står högt upp i killarnas gemenskap är i dialogen i 
grupprummet bara nummer fem, eller sist. Den situationen 
lockar fram skratt och kamraternas retfulla kommentarer.  

Samarbete, skratt och begär  
Vi har så långt sagt att samtalet innefattar konkurrens och hie-
rarkier. Men det utesluter inte att det också pågår ett tydligt 
samarbete mellan killarna i grupprummet. Alems vändning när 
han först säger sig haft sex och därefter hävdar motsatsen som 
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svar på Marks beskyllningar kan ses som exempel på detta 
samarbete. Alem och Mark skapar här en gemensam berättelse 
– genom sina repliker skapar de tillsammans en historia som 
uppenbarligen underhåller kamraterna i grupprummet. I vår 
tolkning av vad som pågår i grupprummet är just lusten att 
vara med, lyssna och delta i samtalet mellan killarna en annan 
väsentlig del av vad som utspelar sig. Begreppet ”begär” kan 
hjälpa oss att förklara den poängen.  

Cameron och Kulick (2003, s. 138ff) menar att begär kan 
hjälpa oss att komma bort från ett identitetsparadigm som rått 
inom olika former av samtalsanalyser, där det aktörer i ett sam-
tal gör förklaras i termer av ett synligt identitetsgörande (Le-
Page & Tabouret-Keller 1985). Vad Alem gör med hjälp av Mark 
är att iscensätta sig själv som heterosexuell ung man som bok-
stavligen uttrycker sin erotiska attraktion till kvinnor. Dess-
utom är hans historia om heterosexuellt begär ett sätt att i den 
homosociala gemenskapen – där han knyter vänskapliga rela-
tioner till uteslutande andra män – intyga sin heterosexualitet 
efter samma logik som vi tidigare visade att Roger använder 
genom nedsättande skämt om homosexualitet i sitt klassrum. 
Men på samma sätt som sexualitet inte bara handlar om sex 
kan inte heller begär reduceras till erotik (Bucholtz & Hall 
2003, Cameron & Kulick 2003, Eckert 2002). Om vi tillåter oss 
att fokusera på begär, kan vi uppmärksamma en annan aspekt 
av detta samtal – nämligen att killarna som är inbegripna i pro-
jektet tillsammans skapar en lustfylld social situation. Det mani-
festeras exempelvis i de många skratten, leenden och den vän-
skapliga atmosfären. Killarna har roligt under samtalet – de 
uppskattar det, verkar trivas och ber forskaren efteråt om att få 
fler liknande samtal, där forskaren med bandspelaren och 
forskningsprojektet som förevändning kan ge killarna utrymme 
att fortsätta träffas och prata.  

Vi förstår också de många skratten som en grundläggande 
förutsättning för att samtalet ska kunna föras. Alem använder 
skämtet som strategi när han med gester och stor inlevelse loc-
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kar kamraterna till skratt genom att berätta om sin egen roll i 
sexet. En nyckelsituation i interaktionen är när Mark ifrågasät-
ter Alems sexuella erfarenhet och förmåga. Mark lyckas formu-
lera denna anklagelse utan att Alem förlorar ansiktet, genom 
att citera Alem med orden ”var ska jag stoppa den?” Genom att 
tillskriva Alem den frågan kan Mark samtidigt tona ner Alems 
ansvar och aktörskap i berättelsen. Alem framstår som naiv och 
oerfaren och därmed mildrar Mark också kraften i sin verbala 
attack. Mark lyckas både retfullt anklaga sin kamrat, ta luften 
ur hans försök att skildra sig själv som sexuellt erfaren och 
samtidigt mildra beskyllningen genom att tillskriva Alem den 
tafatta repliken. Alem återanvänder emellertid den replik som 
tillskrivits honom. Han ger den en ny kontext och mening, från 
att handla om hans misslyckade sexuella erfarenhet till att 
handla om att det var så mörkt i lokalen där sexet skulle ha ägt 
rum. Genom att skämta om sig själv lyckas Alem också ta kon-
troll över beskyllningen. Han använder humor för att tona ner 
sitt potentiella misslyckande, och på så vis erövrar han ankla-
gelsen om att misslyckas i sexuella relationer eller att inte alls 
ha sexuella erfarenheter. Skämtet blir ett försvar, han intar själv 
positionen som misslyckad, istället för att någon annan ska till-
skriva honom denna position.  

Låt oss dröja kvar vid begäret och lusten bland killarna att 
delta i detta samtal genom att till sist kommentera forskarens 
betydelse för sammanhanget. Ämnet och skämtandet i grupp-
rummet gör forskaren Rickard osäker på samtalets innehåll. 
Det föranleder att Rickard ingriper för att fråga om på vilka 
villkor tjejen var med. Han formulerar sin undran som en fråga 
om huruvida ”tjejen tog betalt”. Anledningen till att han ställer 
frågan är att han vill förvissa sig om på vilka villkor tjejen var 
med, utan att tysta eller tillrättavisa. Men det framstår på 
samma gång som att det inte är någon orimlighet att tjejen kan 
ha varit prostituerad genom sättet som frågan ställs. Forskaren 
deltar på så sätt i ett samtal som tydligt bryter mot det tabu 
som säger att man inte talar om sexköp som om det kunde vara 
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en fullt tänkbar möjlighet. Killarna skrattar och applåderar 
denna replik. Tabubrottet är grundläggande för att förstå vad 
som utspelar sig, och varför Rickard belönas med applåder. Vi 
menar att en anledning till den lustfyllda och skämtsamma at-
mosfären är just begäret att överskrida gränser för det tillåtna. 
När killar talar om ett laddat ämne med en vuxen man närva-
rande i rummet som åhörare, och forskaren utlovat att inte läg-
ga sig i det som vuxenvärlden per definition ska tillrättavisa, 
uppstår en komisk situation. Det är ett tillfälle för deltagarna i 
samtalet att gemensamt bryta ett tabu och därmed knyta vän-
skapliga relationer i den homosociala gemenskapen. Alla i 
rummet vet att orden som används inte är tillåtna i skolan. 
Men genom att tillsammans använda dem bryter vi också ge-
mensamt mot en regel, och så skapas en gemenskap bland kil-
lar.  

Detta samtal har tydliga paralleller med Penelope Eckerts 
(1989) beskrivning av hur övergången från barndomen till ton-
åren bland en grupp amerikanska skolungdomar som hon följt 
kännetecknas av en strävan efter att demonstrera vuxenhet ge-
nom att göra allt det som är associerat vuxet – däribland de 
handlingar och språkliga praktiker som ingår i vad Eckert 
(1989) kallar för ”den heterosexuella marknaden”. Med be-
greppet heterosexuell marknad vill Eckert fånga betydelsen av 
heterosexuella relationer – verkliga, påstådda eller fiktiva – som 
en form av kapital eller resurs som kan användas på en symbo-
lisk marknad (Bourdieu 1991). Genom berättelser, manifesta-
tioner och uttryck för heterosexuella relationer kan pojkar och 
flickor vinna status och prestige bland jämnåriga kamrater. Del-
tagandet i den heterosexuella marknaden har inte nödvändigt-
vis så mycket att göra med ”verklig” delaktighet i intima rela-
tioner med en partner av motsatt kön, påpekar Eckert. Men det 
är viktigt att tala om sådana förbindelser med kamrater i skolan 
för att demonstrera sin vuxenhet.  

Vi drar slutsatsen, i enlighet med Penelope Eckerts analys, 
att ett ”överdrivet språk” (som Alem och Emre kallar detta 

 112



samtal när de reflekterar över det) om faktiska eller fiktiva sex-
uella erfarenheter inte bara handlar om sex. Det handlar heller 
inte bara om relationen till tjejer. Det handlar också om att 
framställa sig själv i killars gemenskap som tuff, modig och 
mogen, och det är ett sätt att göra vuxen heterosexuell mas-
kulinitet, där talet om sex blir en språklig resurs, effektiv att 
använda i ett pågående arbete som vi tidigare sett uppmanas av 
såväl kamrater som av personal i skolan.  

Mot en queeranalys av sexistiskt språk  
Vi har i kapitlet förespråkat en analys som gör sexistiskt språk 
begripligt i syfte att ta det på allvar och i syfte att inte hänskju-
ta det till den Andre. I det projektet använde vi ett queerper-
spektiv för att dekonstruera den ”begriplighetsmatris” (Butler 
1999) vi menar haft stort inflytande i svensk offentlig debatt 
om sexistiskt språk bland unga män i den multietniska föror-
ten. Inom denna matris har en så kallad ”blattesvenska” fram-
ställts som obegriplig, sexistisk och homofobisk.  

Ovanstående empiriska exempel visar emellertid några killar 
som uppenbarligen kan uttrycka sig sexistiskt. Detta faktum 
kan i sin tur beskrivas som en form av diskriminering som ut-
spelas i skolmiljö och som reducerar kvinnor till sexobjekt i 
killarnas diskussioner. På den punkten är vi överens med det 
radikalfeministiska perspektiv vars kritik vi velat ge utrymme i 
det här kapitlet: bland allt annat som språkliga uttryck kan 
göra, så kan de också förtrycka och objektifiera.  

Men vi hävdar också att ett ensidigt fördömande av samta-
let, utan att undersöka hur det skapas i sin lokala kontext, ris-
kerar att snarare reproducera än utmana den ”begriplighetsma-
tris” som gör unga män med invandrarbakgrund till en an-
norlunda och avvikande Andre. För om analysen begränsas till 
att ta avstånd från språkanvändningen i grupprummet, osynlig-
görs den komplexa funktion språket har i sin lokala skolkon-
text: en skolkontext där elever uppmanas att iscensätta hetero-
sexuell maskulinitet och där ingen elev antas vara homosexuell. 
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Att använda sexistiskt språk framstår i detta sammanhang som 
ett språkligt verktyg att ta i bruk för att göra det som är påbju-
det och uppmanat. Sexistiskt språk är ur det perspektivet inte 
”det främmande” eller ”obegripliga” som det målats upp i me-
diala debatter, utan ett verktyg för att iscensätta en normerande 
heterosexuell maskulinitet som uppbärs av unga och vuxna, i 
och utanför skolan.  

Vi har också velat synliggöra att samtalen om sexuell erfa-
renhet eller homosexualitet inte bara handlar om sex – de 
handlar bland mycket annat också om makt och hierarkier lik-
som samarbete, begär och vänskapliga band bland killar. De 
handlar om den mångfald av språkliga resurser killarna i studi-
en behärskar och använder för att göra olika sociala manövrar, 
och det handlar om hur killarna i social interaktion gemensamt 
skapar en historia. Dessa språkliga praktiker utgör en uppsätt-
ning resurser som killarna använder i förhandlingar om en ”lo-
kal maskulin ordning” (Evaldsson 2005, s. 764), där makt, auk-
toritet och solidaritet mellan killarna etableras och utmanas. 
Poängen med att synliggöra dessa aspekter är att begripliggöra 
samtalet och därmed utmana de föreställningar där sexismen 
hänvisas till den Andre.  

 Ekman definierar sig som feminist och inte som radikalfeminist, även om hon är in1 -
fluerad av flera av dess företrädare. Hon motiverar detta ställningstagande med att hon 
som marxist inte delar radikalfeminismens syn på att kvinnoförtryck utgör det huvud-
sakliga förtrycket, samt att hennes kritiska studier av prostitution snarare är förankrade 
i en svensk socialistisk feminism än i anglosaxisk radikalfeminism (Ekman, 2011). 
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5. Unga mäns brottsofferberättelser 
– ”svenskar” och ”invandrare” som 

retoriska resurser 

Veronika Burcar  

Gärningsmän och brottsoffer är inte bara neutrala termer för 
två motsatta positioner. Det rör sig inte endast om benämning-
ar på personer som begått – eller blivit utsatta för – brott. Sna-
rare rymmer dessa kategorier en mängd föreställningar och för-
väntningar. Brottsoffer förknippas till exempel ofta med svag-
het och passivitet, medan gärningsmän inte sällan associeras 
med styrka och aktivt agerande. Sådana uppfattningar får kon-
sekvenser för personer som utsatts eller utsatt andra för brott. 
Man kan identifiera sig med eller ta avstånd från bilden av det 
typiska offret eller förövaren. Bilder av det typiska kan även få 



konsekvenser för andra än den specifika brottslingen eller offret 
då de förknippas med särskilda grupper eller kategorier.  

I det här kapitlet ska några unga brottsutsatta mäns före-
ställningar om gärningsmän diskuteras. Vilka bilder av katego-
rin gärningspersoner förmedlar de unga männen – och vad sä-
ger dessa bilder för något om deras syn på sig själva? Genom 
att tala om andra kan den egna identiteten samtidigt definieras 
och avgränsas (jfr Holmqvist & Holšánová 1996). I männens 
resonemang fungerar ”svensk” och ”invandrare” som retoriska 
resurser, det vill säga dessa kategorier används i syfte att argu-
mentera för och legitimera specifika uppfattningar. Männen 
konstruerar bilder av kriminella som etniska andra och presen-
terar en särskiljande inställning till svenskars respektive in-
vandrares brottslighet.  

Etnicitet, maskulinitet och ungdom är begrepp som vart och 
ett för sig ofta kopplas samman med problem. En ung man med 
invandrarbakgrund personifierar samtliga; ”den absoluta sym-
bolen för kris, avvikelse och hot” (Alexander 2000, s. 20, min 
övers.). Att kriminalitet relateras till ”de främmande” är inget 
ovanligt (jfr Estrada 1999). I mediaskildringar framställs ofta 
ungdomsrånare som unga män med invandrarbakgrund; ”även 
om långt ifrån alla ’ungdomsrånare’ har invandrarbakgrund så 
tycks bilden av gärningsmannen när det gäller dessa brott vara 
bilden av en invandrare” (Lindgren 2006, s. 85).  

Bland de unga män som intervjuats i detta kapitel framträ-
der en bild av att kategorin ”brottsling” är nära relaterad till 
kategorin ”invandrare”. Denna koppling sammanfaller med en 
lång tradition av stereotypa eller rasistiska föreställningar om 
den hotfulle andre (jfr Segal 1990). Oavsett vad männen säger 
sig anse om denna association förhåller de sig genomgående till 
den i sina framställningar. Deras berättelser är dock inte lik-
formiga och den särskiljande retoriken används ibland i direkt 
motsatta syften.  
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Kategoriseringar och skillnadsskapande  
Genom att inordna saker, individer och tillstånd i kategorier 
blir det mindre komplicerat att försöka förstå vår omvärld. Vi 
ser då inte till det unika hos individen eller objektet utan till 
det förväntat generella, till kännetecken som andra ”liknande” 
individer eller objekt delar (Schütz 1970). De föreställningar 
som ligger till grund för hur vi kategoriserar är inte statiska 
utan skapas, underbyggs och omförhandlas i förhållande till 
den specifika kontexten.  

Sociala problem (t.ex. brottslighet) handlar inte enbart om 
förhållanden/individer i den fysiska världen, utan också om 
våra subjektiva definitioner av dessa förhållanden/individer. 
För att övertyga andra om att ett specifikt socialt problem före-
ligger kan man konstruera argument som innehåller förenk-
lingar av en mångfacetterad verklighet (Loseke 1999). Sådana 
förenklingar gör det lättare för oss att förstå problemet och 
dess konsekvenser. Övertygande argumentation kan handla om 
att producera bilder av det typiska och skildra orsakerna till 
problemet enligt vissa mönster. Exempelvis: i konstruktionen 
av offer är det viktigt att personen som vill framhäva sina ar-
gument får publiken att känna empati. Detta görs genom att 
framställa offret som god, sympatisk och icke ansvarig för det 
problematiska förhållandet (Loseke 1999, Christie 2001). En 
förövare konstrueras däremot som moraliskt förkastlig och en-
sam ansvarig för förhållandet (Christie 2001). Olika former av 
samtal och berättelser är centrala för att iscensätta dessa bilder 
av offer och förövare. Att berätta är en social handling (Austin 
1962/2003, s. 13); via talet presenterar vi bilder av, och före-
ställningar om, oss själva och andra (Silverman 1997).  

När etnicitet nämns i analysen av de unga männens offerbe-
rättelser betraktar jag det som en social konstruktion, som ”sätt 
att betrakta världen” (Brubaker et al. 2004). Denna konstruktion 
utgår från idéer om nationer, kulturer och härkomst som genere-
ras i gruppers eller kategoriers relationer till varandra (Eriksen 
2003, 2004). Etnicitet ska alltså ses som en aspekt av sociala re-
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lationer: ”Vi-känslan beror på de andra, antingen ’vi’ skapar 
’dem’ för att stärka vår inre sammanhållning eller det är ’de’ som 
skapar ’oss’ genom att valla in oss i en inhägnad” (Eriksen 2004, 
s. 55). Det är männens egna etnicitetstillskrivningar som är cen-
trala, det vill säga hur de definierar sig själva och andra.  

I kapitlet diskuteras hur några unga  män, vilka definierar 1

sig själva som svenskar, under samtalsintervjuer berättar om 
hur de utsatts för brott av män med annan etnisk bakgrund än 
svensk. Av intresse är hur etnicitet och den ”ickesvenska” förö-
varen görs i de unga männens berättelser.   2

Metodologiskt är studien influerad av ett diskursanalytiskt 
perspektiv i den meningen att vikt läggs vid hur männen for-
merar bilder av verkligheten genom sättet att beskriva situatio-
ner, händelser och individer. Språkliga yttranden är centrala och 
studeras utifrån innehåll, associationsmöjligheter och potenti-
ella konsekvenser. Studien utgår från Erving Goffmans 
(1959/1994, 1967) interaktionsteorier och betraktar intervjusi-
tuationen som ett tillfälle att via ord och uttryck presentera och 
förhandla med olika identiteter (både inför sig själv, intervjua-
ren och presumtiva framtida läsare).  

De olika sätt att underbygga ett resonemang man väljer att 
föra beskrivs här som argumentationsstrategier. Detta ska inte 
förstås som ett i första hand strategiskt övervägande, utan som 
en del av vardaglig konversation. I ett samtal kan man inte 
återge allt som inträffat i en specifik situation, utan vissa delar 
av verkligheten måste väljas ut för presentation. Att berätta är i 
sig en typ av övertygandeakt: ”ett försök att försöka dra in lyss-
naren i berättarens perspektiv” (Börjesson 2003, s. 76).  

Gestaltningar av ”vi” och ”de” 
Under samtalsintervjuerna förde de unga männen relativt 
komplexa resonemang kring ”invandrarkillars” brottslighet och 
skilde på mer eller mindre subtila sätt mellan ”vi” (svenska kil-
lar) och ”de” (killar med annan etnisk bakgrund än svensk). 
Särskilt fokus låg i detta sammanhang på skillnader i tempera-
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ment och våldsanvändning. Låt mig ge tre exempel: Daniel, 
Mattias och Lars.  

Daniel, som blivit misshandlad och bestulen på sin dator, 
menar att invandrarkillar som slåss har en mer våldsam attityd 
än svenska killar som slåss. Det handlar om skillnader i graden 
av våld – inte om själva användningen av våld. även svenska killar 
slåss, menar Daniel, men deras uppfattning om vad som är 
tillåtet i slagsmål är annorlunda:  

Dom (invandrarkillar) slutar ju inte när alltså när nånligger på 
marken eller så utan dom bara fortsätter ...  alltså det är inga 3

hämningar alltså ... dom är skitmånga å dom har vapen å man 
bryr sig inte ... inga hämningar liksom.  

Bilden av våldsamma otyglade invandrarkillar sätts i relation 
till bilden av mjuka svenskar. Daniel berättar att ”vissa in-
vandrargrupper” uppfattar svenska killar som ”lätta mål” då 
det gäller personrån:  

Speciellt när man är svensk dom rånar svenskar ... dom tycker 
svenskar är lätta mål för att dom dom har lite mer sådär... åt-
gärder från hemmet, alltså svenskar ... alltså uppfostran å 
sånt ... lite mer respekt å försiktig å ... mjukare typ ... pratar 
mjukare, gör allting på ett mjukare sätt typ ... man ses ju som 
ett lättare byte ... dom tror att inte man kan eh ta för sig eller 
nånting bara för att man är från Sverige.  

Daniel förklarar hur ”de”, invandrarkillar, uppfattar svenska 
killar. På ett indirekt sätt framställs invandrarkillarna som hår-
da, oförsiktiga, mer respektlösa och mindre väluppfostrade. 
Dessa ord används inte, men innebörden framgår genom att 
”de” beskrivs som annorlunda och som motsatsen till de mju-
ka, försiktiga, mer respektfulla och väluppfostrade svenskarna. 
Det är förvisso Daniel som berättar detta, men han gör det ge-
nom omskrivningar; han återger vad de säger om svenska killar 
– inte vad han själv anser om vare sig invandrare eller svenskar. 
Daniel talar så att säga med någon annans röst, något som 
ibland görs för att skapa distans till sig själv i samtal om käns-
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liga ämnen (jfr Holšánová 1998). Genom att hänvisa till andra 
kan kontroversiella ämnen föras fram utan att den som talar 
själv riskerar att bli ifrågasatt.  

Daniel försöker även förklara varför ”de” inte är som ”vi”, 
varför ”de” är mer våldsamma:  

Om man växer upp i en normal familj ... som jag ändå har gjort 
så ... även om man skulle slåss, bli arg på någon, så när någon 
säger ”sluta” eller när någon säger liksom, ligger nere på mar-
ken så slutar man ... men liksom vissa som inte alls inte har 
dom grejerna när dom växte upp dom bara fortsätter å sparka 
när nån ligger ner å sparkar i huvet å misshandlar brutalt ... å 
knivhugger hit å dit å ja alla medel alltså alla medel är tillåtna... 
svenskar brukar ju inte alltså överlag inte göra det så mycket 
men det eh vissa invandrargrupper ... som inte bryr sig, som 
tycker dom är orättvist behandlade, svenskar är mycket rikare å 
svenskar är mycket bättre å all- alla svenskar är skit (paus) det 
är, rätt vanlig uppfattning ...  

Daniel framhåller att genom uppväxten i en ”normal familj” 
skapas vissa gränser för vad man får och inte får lov att göra i 
våldssammanhang. Att sparka någon som ligger ner, sparka i 
huvudet, knivhugga eller att inte sluta slå när någon ber om att 
man ska sluta är inte tillåtet. Detta är enligt Daniel emellertid 
något som i synnerhet vissa grupper av invandrare nonchalerar. 
Våldet som här beskrivs är grovt och genom att Daniel under-
stryker ”de andras” nonchalans inför våldets konsekvenser 
skildrar han implicit också invandrarungdomarna som rentav 
livsfarliga. Handlingarna relateras dels till att ”de” inte har haft 
samma regler och uppfostran, dels till att ”de” anser sig vara 
orättvist behandlade och därför tycker att ”alla svenskar är 
skit”. återigen talar Daniel främst om vad de anser om svenskar, 
inte direkt om vad han själv tycker. Han ger dock samtidigt 
egna normativa omdömen genom att hänvisa till hur han själv 
växt upp i en ”normal familj” och därför anser sig ha förmågan 
att avgöra vad som är rätt och fel. Här uttrycks en moralisk dif-
ferentiering via formuleringar som är återkommande då det 
handlar om att framhålla den ”egna” gruppens suveränitet; 
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”de” är opålitliga och kriminella – men ”vi” är ordentliga (Elias 
& Scotson 1965/2004). Normbrott är något ”de andra” ägnar 
sig åt (något ”osvenskt”, se Jonsson 2007). Via den retorik Da-
niel använder kan han framställa unga män med invandrarbak-
grund som annorlunda och särskilt hänsynslösa – utan att ut-
tryckligen positionera sig som främlingsfientlig.  

En annan ung man, Mattias, och hans två kamrater blev ho-
tade och rånade en kväll då de var på väg hem till en annan 
kompis. Mattias beskriver gärningsmännen som en ”svensk kil-
le” och en ”invandrarkille”, och han gör skillnad mellan svens-
kar och invandrare på så sätt att ”invandrarkillar” sägs utöva 
tyngre brottslighet. Mattias förnekar inte att svenska killar be-
går brott, men de ägnar sig enligt honom inte åt grov brottslig-
het.  

Så klart det finns (lång paus) svenska killar eller vad man ska 
kalla det som också hänger på det här (rån) men dom är ju en 
klar minoritet ... Ja vi hade ju liksom en svensk kille som råna-
de oss men ... det är ju inte ofta det har hänt när jag har hört 
eller sett om det ... på P (stadsdel) just så känner jag ju inte till 
speciellt många svenska killar som (paus) begår sådär tung- 
tyngre brott (paus) men jag har känt en ändå ganska många 
invandrarkillar där som ändå (paus) gör det.  

Mattias gör flera pauser när han ska förklara sin inställning, 
något som kan antyda att ämnet är känsligt. Trots att den ene 
av de två män som rånade Mattias hade svensk bakgrund tycks 
han mena att det hör till ovanligheterna att svenska män ägnar 
sig åt personrån. Innan han uttalar ”svenska killar” gör han en 
lång paus som för att överväga vilket ord han bör använda. För-
siktigheten understryks då han lägger till ”eller vad man ska 
kalla det”. Vid samtal om potentiellt känsliga ämnen som riske-
rar att ge en oönskad bild av talaren används ibland uttalad för-
siktighet (Silverman 1997). Genom att gå trevande fram mar-
keras en osäkerhet kring vad som är ”rätt” att säga i situatio-
nen. Mattias kan sägas diskret försöka känna av hur han kan 
komma att uppfattas då han beskriver sina erfarenheter. I den 
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försiktiga berättelsen kan han berätta sin historia samtidigt 
som han undviker att bli betraktad på ett oönskat sätt (t.ex. 
som fördomsfull).  

Genom att hänvisa till egna erfarenheter framhåller Mattias 
att svenska rånare är ovanliga. Däremot säger han sig känna till 
”ganska många invandrarkillar” som begår rån, och han lyfter 
fram sociala aspekter (segregation och arbetslöshet) som 
bakomliggande orsaker till invandrarkillars kriminalitet:  

Dom har väl antagligen så har dom det väl överlag svårare 
hemma kanske, med arbetslösa föräldrar och sånt, eftersom 
dom har flytt hit och hela den där biten med liksom att dom 
bor på samma område.  

Daniel och Mattias beskriver dels skillnader i våldsanvändning 
vad gäller svenska killar respektive killar med invandrarbak-
grund, dels ger de förklaringar till varför de anser att invand-
rarkillar har en annorlunda syn på våld. Till svenskars våldsan-
vändning ges inga förklaringar. Trots att de använder sig av re-
lativt försiktiga termer när det gäller invandrares kriminalitet 
framgår det av berättelserna att Mattias betraktar den typiske 
personrånaren som en ung man med invandrarbakgrund, och 
att Daniel anser att invandrarkillar är mer brutala än svenska 
killar i slagsmål.  

Den här typen av bilder är återkommande. John återger, som 
vi ska se längre fram, en bild av att det framförallt är invandrare 
som ägnar sig åt kriminella aktiviteter. Han gör skillnad på 
svenska killar och killar med invandrarbakgrund genom att be-
skriva de sistnämnda som stökiga och oförmögna att följa reg-
ler. John talar om att han upplever att ”dom tar för sig alldeles 
för mycket” och att de borde ”gå i skolan å lära sig svenska å att 
dom inte liksom bara får allt dom ber om”. Det framgår att 
Johns bild av en typisk brottsling är en man med annan etnisk 
bakgrund än svensk.  

Lars talar om sina minnen från skoltiden och framhåller 
även han invandrarkillarnas våldsamhet: ”dom drog kniv”, nå-
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gon ”hade en stilett”, ”dom rökte hasch”, ”tog tabletter, Ro-
hypnol” och ”slogs då jättemycket”. Liksom John framhåller 
han att Sverige är ett ”fritt å mjukt land” och att det kan vara 
svårt för personer med annan etnisk bakgrund än svensk att 
hantera. Begreppet ”mjuk” tycks i beskrivningarna av svenskar 
och Sverige användas i syfte att markera en kontrast till ”de 
andra”, vilka antas komma från hårdare kulturer och tuffare 
miljöer. Genom sådana kontraster kan ”de andras” sätt att 
handla framställas som annorlunda och problematiskt (jfr 
Smith 1978, Potter 2000). De unga männen fokuserar här på 
kulturkonflikter; medan de själva framstår som goda moraliska 
föredömen som är insocialiserade i en ”svensk” kultur under-
stryks ”de andras” svårigheter i mötet med de ”svenska” nor-
merna (jfr Järvklo 2008). Ett särskiljande i termer av modern/
omodern antyds likaså; de unga männen säger sig själva veta 
hur man förväntas bete sig i ett fritt och demokratiskt land, 
något som invandrare enligt männens skildringar däremot mås-
te lära sig (jfr Bredström 2006). ”De” antas komma från kultu-
rer som är olikartade och svårförenliga med ”vår”:  

När folk kommer hit här å inser att ... vi har väldigt stora rät-
tigheter här, å frihet ... det blir liksom eh för fritt ... man får för 
mycket av det goda ... Har man den friheten å dom rättigheter-
na, dom har ju inte kommit över en natt i Sverige dom har ju 
vuxit fram egentligen ur traditioner å vanor å synsätt å beteen-
den å å i samhället ... då funkar det på människor som har bott 
här som är liksom insocialiserade i vår kultur ... sociala regler å 
sånt vi har här ... om inte man har det liksom å är infödd i det 
sedan liksom massor med generationer ... det är klart man har 
en annan bild på det utifrån.  

Ovanlig händelse – eller socialt problem?  
John som var 20 år gammal vid intervjutillfället blev utsatt för 
knivhot på en fest i en villa i Malmö då gärningsmannen även 
misshandlade en annan festdeltagare. Mannen porträtteras av 
John som en lite äldre kamrat som plötsligt ”spårade ur”, an-
tagligen på grund av alkohol i kombination med narkotika.  
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John uttrycker förvåning över hur denne, som brukar vara 
snäll och trevlig, plötsligt spårat ur. även om han kritiserar gär-
ningsmannens handlingar intar han samtidigt en form av ur-
säktande hållning (jfr Åkerström 2002) där alkoholen och nar-
kotikan fungerar som en förklarande omständighet. Våldsam-
ma situationer kan göras mer dramatiska genom att framställa 
förövaren som ondskefull (Sarat 1993) eller tonas ned genom 
att förklara aggressiva handlingar i sympatiska termer som gör 
dem mer förståeliga och moraliskt försvarbara (Åkerström 
2002). Att fokusera på alkohol som förklaring till våldshand-
lingar känns igen från studier om mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer (Mellberg 2004, Wendt Höjer 2002). Mannen som 
hotat John med kniv framställs som en vanligtvis ”snäll” och 
”trevlig” ”nallebjörn”. Hans handling var oväntad och John sä-
ger att han snarast kände medlidande eftersom det inte var nå-
got ”normalt beteende för honom”.  

Det väsentliga här är inte gärningsmannens ”egentliga” et-
niska bakgrund , utan sättet på vilket John väljer att beskriva 4

honom. Med tanke på att John lite senare under intervjun säger 
att han bara känner ”svenskar” kan man anta att denne betrak-
tas som svensk. I Johns berättelse är gärningsmannens etnicitet 
emellertid ointressant. John använder sig inte av referenser till 
nationalitet eller liknande, trots att han i andra sammanhang 
med självklarhet understryker att det framförallt är invandrare 
som begår brott. Förklaringen till gärningsmannens omoraliska 
handling relateras här istället till alkohol och narkotika och 
denne beskrivs närmast som ett offer för omständigheterna. 
Berättelsen präglas av sympati, kanske för att han trots allt var 
en inbjuden gäst och en del av gruppen (”vi”).  

John berättar emellertid även om en annan händelse, ett rån-
försök, då det handlade om vad han explicit hänvisar till som 
”invandrarkillar” som gärningspersoner. I detta sammanhang 
uttrycker John ingen förvåning över händelseförloppet. Han 
framställer det som ”självklart” att personerna som försökte 
råna honom och hans kamrater hade invandrarbakgrund.  
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Vi i vårt umgänge ... tycker ganska lika om det, vi tycker inte 
om Sveriges invandrarpolitik ... det är så många i vår omgiv-
ning som har råkat ut för nånting å det har alltid vart invandra-
re ... vi blev ju inte direkt förvånade ... det var liksom mer 
självklart ... alla våra andra kompisar som har vart utsatta för 
brott ... det var också invandrare ... alla andra kompisar som 
har blivit rånade ... det har också vart invandrare. En kompis 
han satt i kassan på (matvarubutik) han har blivit rånad två 
gånger av invandrare på en vecka med liksom pistol å knivar ... 
det var mer självklart att det skulle va invandrare ... man tänker 
inte nåt annat ... jag har aldrig vart med om att det är nån 
svensk som har rånat nån annan svensk, det är klart att svens-
kar gör också sånt ... men jag menar det är bara å läsa tidningen 
å kolla på teven liksom att det är mer invandrare ... det är bara 
å kolla på polisen där ute i Rosengård deras bilar blir ju sön-
derkastade av sten å sånt å brandkåren å sånt behöver poli-
seskort så att det ... det säger ju sig själv ... ja vi har den upp-
fattningen i alla fall.  

Johns framställning är lång och argumenterande. Han inleder 
med att tala inte i första hand om vad han själv tycker utan sna-
rare om vad ”vi” (han och kamratgruppen) anser, ett sätt att 
understryka giltigheten i, och på förhand legitimera, påståendet 
(jfr Holmqvist & Holšánová 1996, Hewitt & Stokes 1975). Han 
argumenterar även för att problemet är utbrett genom att hän-
visa till mängden personer som blivit utsatta för brott av just 
invandrare (jfr Loseke 1999).  

Begrepp som kan användas i generaliserande syfte är till ex-
empel ”alla”, ”ingen” eller ”hela tiden”, det vill säga extrem-
fallsformuleringar vilka tas i bruk då den som talar vill förstär-
ka sina argument (Pomerantz 1986). Genom att tala om att 
”alla” gör si eller så framstår handlingen som vardaglig. John 
understryker sin poäng genom flera sådana formuleringar (”det 
har alltid ...”, ”alla våra ...”, ”alla andra ...”, ”jag har aldrig ...”). 
Kategorin invandrare kontrasteras även i detta sammanhang 
mot kategorin svenskar; det är invandrare som sägs begå rån, 
inte svenskar. Holmqvist och Holšánová (1996) har visat hur 
”vi och de” formuleras och förhandlas i samtal och hur man 
kan lyckas med att tala om etniska grupper utan att det som 
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sägs uppfattas som stereotypier. Det kan till exempel handla 
om att man i ett ursäktande syfte använder sig av försvagningar 
i efterhand då man märker att det sagda kanske var väl starkt. 
En viss sådan neutralisering sker då John medger att ”det är 
klart att svenskar gör också sånt” (rånar), men det är likväl tyd-
ligt att kriminalitet i första hand förknippas med ”de andra”.  

John tar även hjälp av mediaskildringar i sin argumentation 
när han säger att ”det är bara å läsa tidningen å kolla på teven 
liksom att det är mer invandrare” som begår brott. Referenser 
till aktuella händelser rapporterade i media kan fungera som 
legitimering av det sagda (Holmqvist & Holšánová 1996, Lose-
ke 1999).  

Självklarheten vad gäller relationen invandrare/brottslighet 
framhålls upprepade gånger i Johns berättelse: begreppet 
”självklart” uttalas vid två tillfällen och ”ju”, vilket kan använ-
das i generaliserande syfte för att ”etablera föreställningar om 
kategorier som självklara och delade” (Kahlin 2008, s. 100), 
används vid tre tillfällen. John talar dessutom om att ”det säger 
ju sig själv”, ett uttryck som kan användas i syfte att under-
stryka ett närmast truistiskt inslag.  

När jag senare under intervjun frågar John om han har några 
kamrater med invandrarbakgrund förklarar han att det har han 
inte – förutom ”en vad är han fjärde generationens invandrare 
men han är, han pratar bättre svenska än oss”. Denna kommen-
tar visar på ett intressant sätt kategoriseringarna och dess asso-
ciationers makt, hur en person som betraktas som ”fjärde gene-
rationens invandrare” likväl bedöms som ”invandrare” och hur 
dennes kompetens i det svenska språket noteras. Det är möjligt 
att min fråga avslöjar särskilda bakgrundsförväntningar (jfr 
Scott & Lyman 1968), för den tycks ge upphov till ett behov av 
att förklara inställningen till invandrare närmare (som svar på 
en outtalad kritik, jfr Burcar 2005). John säger nämligen däref-
ter att han inte har några ”problem med såna som sköter sig” 
och att ”alltså jag hatar ju inte alla invandrare eller så (skrattar) 
men dom som ... inte sköter sig det tycker jag inte om”. Här 
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kan man tala om en form av positiv inbäddning som tillsam-
mans med ett nedtonande skratt väger upp uttalanden som kan 
uppfattas som negativa (Holmqvist & Holšánová 1996).  

Samtidigt säger John att han inte har något behov av invand-
rarkompisar. Han uttrycker sig smått ironiskt: ”det är alltså 
inget sånt vi strävar efter ’oh vi åker till Rosengård å försöker 
skaffa fler invandrarkompisar’”. Rosengård är i de unga män-
nens berättelser inte enbart en stadsdel, utan ett begrepp som 
rymmer associationer till såväl invandring som arbetslöshet 
och kriminalitet. John talar åter om sig själv som del av ett ”vi” 
och behöver på så sätt inte ta ensamt ansvar för uttalandena. 
Han förklarar vidare:  

Nä nä alltså ... vi röstar ju inte på Nationalsocialistisk front 
eller nåt sånt ... utan vi vi vi håller oss för oss själva ... det är 
liksom ingen som bryr sig om liksom invandrare ... vi vet... vad 
våra kompisar tycker så liksom då vill man ju inte göra nånting 
som dom har nånting emot ...  

Genom att presentera ett mer tillspetsat alternativt scenario – 
att rösta på Nationalsocialistisk front – kan den egna inställ-
ningen neutraliseras och förhindra att ett intryck förmedlas av 
John som främlingsfientlig. Detta kan jämföras med en typ av 
närmast klichéartade uttryck (idiomatic expressions) som kan an-
vändas för att ”runda av” då lyssnaren inte uttrycker stöd för 
talarens klagomål (Drew & Holt 1988). Att rån i Johns berät-
telse förknippas med invandrare är tydligt. Kriminalitet blir ett 
attribut bundet till kategorin invandrare (jfr Sacks 1995, s. 
334ff; 568ff). Denna inställning uttalas genom konsensusska-
pande och med hjälp av referenser till media. Eftersom en be-
rättelse med kraftig och explicit kritik gentemot invandrare kan 
kollidera med eventuella bakgrundsförväntningar (hos inter-
vjuaren eller den allmänna diskursen) görs berättelsen mer le-
gitim genom det alternativa scenariot. Risken för att bli betrak-
tad som främlingsfientlig undgås genom i förväg positiv in-
bäddning (jfr ”jag har ingenting emot invandrare men...”, 
Hewitt & Stokes 1975).  

 127



I det första exemplet talar John inte om gärningsmannen i 
några etniska termer. Här är det således inte relevant, utan al-
kohol och narkotika framstår som den egentliga boven i dra-
mat. Det begångna brottet beskrivs som tillfälligt och gär-
ningsmannens handlingar som oväntade. John blev ”förvånad” 
över att det inträffade. I det andra exemplet är ”invandrarskap” 
däremot centralt och kriminaliteten kategoribunden. Huruvida 
de okända förövarna varit alkoholpåverkade omtalas inte. Den 
förstnämnda offerupplevelsen skildras som oväntad och inom 
en förlåtande ram (Åkerström 2002), medan den andra be-
skrivs som väntad och som exempel på ett socialt problem. I 
det fall där etnicitet görs centralt skildras ”invandrarnas” våld 
inte som en avvikelse utan som ett förväntat beteende; in-
vandrarmännens våld etnifieras (jfr Bredström 2006). I det fall 
där etnicitet inte görs centralt skildras våldet som en avvikelse 
från normaltillståndet.  

Överraskning eller självklarhet?  
Lars som var trettiotre år gammal vid intervjutillfället hade 
några år tidigare blivit utsatt för en misshandel av en man med 
invandrarbakgrund. Gärningsmannen gick tillsammans med ett 
tiotal kompisar förbi Lars och slog till honom i ansiktet då han 
stod och åt korv vid ett gatukök efter ett besök på en nattklubb.  

Lars beskriver honom som en ”invandrarkille” från ”Sydeu-
ropa sydösteuropa nånstans”. När jag frågar Lars om det hade 
någon påverkan på honom att det var en ung man med invand-
rarbakgrund som misshandlade honom , svarar han inte direkt 5

på frågan utan berättar istället att han knappast blev förvånad 
över detta.  

Jag hade nog blivit överraskad om det hade varit ett svenskt 
gäng ... för mig var det bara – tyvärr bara ett ytterligare liksom 
(paus) ett kvitto på vad jag har erfarit tidigare under eh i mitt 
liv och senare va ... liksom bara ytterligare (paus) en erfarenhet 
tyvärr ... jag har vart väl ute ... rätt så mycket i krog och restau-
rang – eh världen så liksom ... i min erfarenhet det är nästan 
bara så att det är invandrare så eh vad man ser helt enkelt å vad 
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man är med om själv... när det är nån som muckar gräl med en 
eller när det är nån som slåss ... ja så är det nästan uteslutande 
det.  

Lars framhåller alltså att det ”nästan uteslutande” är invand-
rarkillar som ägnar sig åt våldshandlingar. Invandrare kontras-
teras mot svenskar då Lars menar att om det hade varit ett 
svenskt gäng hade han blivit överraskad, men eftersom det 
handlade om invandrare blev det bara ”ett kvitto” på vad han 
tidigare varit med om. Han berättar även om misshandlade 
personer som han mött på sitt arbete inom sjukvården – inte 
sällan ungdomar som utsatts för våld av invandrarkillar. Upple-
velserna från yrkeslivet ger Lars möjlighet att åberopa en viss 
expertkunskap på området. Genom att tala i egenskap av expert 
kan han uttrycka en auktoritet som är svår att göra invändning-
ar emot (Holmqvist & Holšánová 1996).  

Berättelsen om invandrares kriminalitet neutraliseras genom 
att Lars säger att det ”tyvärr” är de som står för den största de-
len av misshandelsfallen. Det är med andra ord ingenting han 
uttalar med glädje. Under intervjun understryker Lars att han 
inte har någonting emot personer med invandrarbakgrund, 
men att han tycker att det är viktigt att tala om hur det ”ser ut” 
i Malmö idag, att många brott begås av invandrare mot svens-
kar. Lars talar i detta sammanhang om invandrares rasism:  

Det som irriterar mig mycket är att man aldrig pratar om hat-
brott invandrare gentemot svenskar ... man kan va rasist oav-
sett vilket land man än kommer ifrån å vilken religion eller 
etnicitet man än tillhör å ger sig på nån annan ... som inte till-
hör min grupp å om jag då är kines å den jag ger mig på är ja-
pan då kan jag va rasist också eller om du är från Chile å ger 
dig på en svensk ... i Sverige så dominerar bara bilden av att du 
måste va svensk å du ger dig på en invandrare ...  

Man kan säga att Lars i förväg legitimerar sitt uttalande genom 
att ”fördöma fördömarna” (en neutraliseringsteknik beskriven 
av Sykes & Matza, se Scott & Lyman 1968), i detta fall dem 
som anser att det är fel att tala om invandrares rasism. Lars sä-
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ger att han själv vägrar att ”bli rasist”, men att han kan förstå 
att en del blir det på grund av att de blivit utsatta för våld av 
invandrare. Själv menar han att han egentligen ”borde” vara 
rasist ”med tanke på all skit jag har vart med om”. Genom att 
framhålla att han trots allt inte är rasist kan Lars förhindra att 
det som sägs verkar illvilligt. Han framstår därmed inte heller 
som någon som talar i eget intresse, utan snarare som en ta-
lesman för en större grupp (de som vill motarbeta ett socialt 
problem, nämligen invandrares rasism och kriminalitet) (jfr 
Loseke 1999).  

Att invandrares eventuella rasism och brottslighet är ett 
känsligt diskussionsämne framgår tydligt. Lars menar att han 
”sticker ut hakan väldigt mycket” i och med att han väljer att 
tala om det. Samtidigt säger han att det handlar om ett pro-
blem som diskuteras av många – men bara ”i små grupper” för 
ingen vågar göra det offentligt. Här tillgriper Lars dock olika 
retoriska resurser för att kunna tala om ”de andra” utan att 
själv framstå som främlingsfientlig. Han försöker återge en 
samhällelig konsensus då han hänvisar till att ”jättemånga” 
människor han känner, även personer med invandrarbakgrund, 
delar hans uppfattning, men att de är rädda för att offentligt 
uttrycka sina åsikter. Att säga sig ”våga säga som det är” känns 
igen bland populistiska partiers retoriska knep (Integrations-
verket 2006).  

Lars svar på min fråga om huruvida det har haft någon på-
verkan på honom att gärningspersonen hade invandrarbak-
grund tycks inte fungera som en språngbräda för att tala om en 
direkt påverkan. Snarare tycks den locka till en diskursiv utlägg-
ning kring hans allmänna uppfattning om kriminalitet, invand-
rare och invandrares rasism gentemot svenskar. Lars betonar 
också, via en biografisk berättelse, att detta inte är något nytt 
problem:  

Jag gick på ... en helt ... genomsnittlig skola ... där var bråk där 
med ... men det var inte så jävla utstuderat ju, sen hade dom 
inget högstadium utan då fick vi börja på (skolans namn) ... det 
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var nån sån här politisk grej med integrering mellan det områ-
det jag bodde på ... och (invandrarrik stadsdel) att vi skulle gå 
till i högstadiet där då ... det var en jättebra tanke att folk skulle 
blandas upp å lära känna varann så men ... det ledde bara till 
slagsmål ju och vi som kom från (stadsdel) ... vi var inte alls 
omtyckta ... det var ett väldigt stort agg eh ja mot oss svenskar 
där, egentligen helt vanlig rasism ... vi tycktyckte varken illa 
eller bra om någon där för vi kände ju ingen där men ... var 
väldigt illa omtyckta ... för att vi var svenskar ... å där var ju 
slagsmål i stort sett varje rast när det ringde ut ... så sucka man 
så tänkte man ja hur ska det gå denna rasten ska man få stryk 
nu igen då ... mycket bråk å å stök där.  

I Lars berättelse om situationen på högstadiet framgår att det 
var ”invandrarungdomarna” som uttryckte rasism och utövade 
våld mot de svenska ungdomar som bytt skola i integrationssyf-
te. Enligt berättelsen oroade sig Lars och hans kamrater stän-
digt för att få stryk på grund av sin etnicitet. Skildringen un-
derstryker dels vilka som anses ha varit initiativtagare till vål-
det, dels våldets vardagliga karaktär (jfr Burcar 2005).  

Trots att Lars inte använder begreppet invandrare eller lik-
nande kategorier i berättelsen ovan (stadsdelen i sig fungerar 
dock som en etnicitetsmarkör) görs en tydlig åtskillnad mellan 
”de”, vilket implicerar invandrare, och ”oss svenskar”. Lars an-
vänder passivformulerade uttryck (”det var... stort agg”) där 
ingen grupp eller person explicit pekas ut som ansvarig för vål-
det, men där invandrarkillarna likväl skuldbeläggs. Med uttryck 
som till exempel ”de var rasister” hade större vikt lagts vid den 
andra gruppens agens (jfr Trew 1979) och skuldbeläggandet 
hade blivit tydligare. Här undgår Lars genom vaghet att rikta en 
klart uttalad kritik mot den andra gruppen och reducerar risken 
för ett ifrågasättande (jfr Magnusson 2008; Potter 2000).  

Lars säger att han gick igenom ”tre tuffa år” och att en del 
bytte skola eftersom de ”inte orkade”. Genom att påvisa indivi-
ders lidande och konsekvenserna av förhållandet framstår det 
som ett socialt problem i behov av en lösning (jfr Loseke 
1999).  
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Snarare än att tala om den gärningsperson jag ber Lars be-
rätta om skildrar han invandrares rasism gentemot svenskar, 
vilken uttrycks genom våldshandlingar, som ett socialt pro-
blem. Lars säger inte att mannen som misshandlade honom 
utanför gatuköket var rasist. Istället får dennes bakgrund fun-
gera som avstamp till en mer allomfattande berättelse om in-
vandrare som kriminella och rasistiska – och om deras svenska 
offer.  

Lars använder även statistik i syfte att underbygga sina ar-
gument (jfr Best 1997). Med hjälp av siffror borde man enligt 
honom kunna tala om frågan utan att den görs känslig och utan 
att bli betraktad som rasist. Så är dock inte fallet, säger Lars: 
”polisen å rättsväsendet dom blir tystade ... dom får inte ens 
lov att prata siffror alltså ... för ibland man har sett i media att 
det kallas för rasism alltså ... ren statistik det är inte 
rasistiskt ...”  

John och Lars diskuterar relationen mellan invandrare och 
kriminalitet i termer av att det ”faktiskt” är personer med in-
vandrarbakgrund som står för de flesta brotten. David och Ed-
win menar, som vi ska se nedan, att detta är en fördomsfull bild 
som dock tycks vara svår att förändra. Trots att de säger sig 
”veta bättre” än att generalisera verkar det, enligt deras berät-
telser, ändå vara lätt att reagera på ett sätt som de beskriver 
som fördomsfullt.  

Seglivade stereotyper  
Edwin och David, som är 23 respektive 24 år gamla vid inter-
vjutillfället, blev båda utsatta för rån nattetid på väg hem från 
en större nöjeshändelse i Malmö. Under intervjun talar de in-
ledningsvis inte om gärningspersonens etnicitet. De beskriver 
själva rånsituationen och fokuserar mest på vad de själva gjort 
för att försöka hantera den. När jag ber dem beskriva gärnings-
personen suckar de och förklarar att ”första tanken” var att det 
handlade om killar från stadsdelen Rosengård.  
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David: Eh (suckar) (lång paus) ja. 
Edwin: Vad ska man säga (paus) utan å va fördomsfull så var 
det liksom eh (paus) i alla fall den ena var en kille med – som 
hade haft som hade invandrarbakgrund å ... man tänkte ju att 
det var första tanken var ju att det är säkert en av dom Rosen-
gårdskidsen.  

Edwin inleder med att säga ”utan å va fördomsfull” som för att 
på förhand neutralisera vad som komma skall. Snarare än att 
de, likt John och Lars, skildrar det som en självklarhet att det 
handlade om rånare med invandrarbakgrund riktar de kritik 
mot sig själva för att de varit fördomsfulla och tagit det för 
självklart i situationen. Den ”första tanken” att det skulle hand-
la om ”Rosengårdskidsen” är något de visar ett avståndstagan-
de ifrån i sin vidare berättelse, bland annat genom att tala om 
vikten av att inte dra allmänna slutsatser. Varken David eller 
Edwin säger sig ha haft något emot personer med invandrar-
bakgrund vare sig före eller efter rånet, och de betonar att de 
har många kamrater med annan etnisk bakgrund än svensk.  

De berättar också att de inte gillar generaliseringar och kriti-
serar den ”media-hype” som de menar har uppstått kring 
brottslighet, invandrarkillar och förortsområden. Medan John, 
som vi såg ovan, använder mediaskildringar för att underbygga 
sina egna argument använder David och Edwin desamma för 
att visa på hur okunskap sprids. Basic (2010) har i en studie 
om etnicitet i ungdomsvården visat hur samordnare vid sär-
skilda ungdomshem på liknande sätt kritiskt ifrågasätter de 
mediala rapporteringarna av konflikter i områden där det bor 
många invandrare. Likaså lyfts okunskap om vissa områden 
fram som orsak till människors rädsla (ibid.). David och Edwin 
ställer sin egen kunskap mot den okunskap som enligt dem 
förmedlas via media. Sina argument – att det handlar om för-
domar och generaliseringar beträffande invandrares brottslig-
het – grundar de i insikter de säger sig ha fått via högskolestu-
dier, ett uttryck för expertkunskap (jfr Holmqvist & Holšánová 
1996).  
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David menar att han kan känna sig otrygg om han vistas i 
stadsdelen Rosengård (implicit för ”område med många in-
vandrare”), men att det handlar om fördomar och att han 
egentligen vet bättre. Om det, som han uttrycker det nedan, 
bor ett stort antal individer i ett område är det rationellt sett 
”inte konstigt att det händer saker”. Att på detta sätt vädja till 
lyssnarens förnuft är en välkänd argumentationsstrategi.  

David: Men det finns väl, visst finns det en allmän bild i Mal-
mö eller i hela Sverige förmodligen om att Rosengård är jätte-
farligt ... att det är nåt High Chaparall och så är det ju inte ... 
det bor liksom ... trettiotusen i ... Rosengård ... det är ju inte 
konstigt att det händer saker ...  
Edwin: Jag tror att (resten av) Sverige bygger på den bilden 
media skriver om enbart ... ingenting annat ... det kan nog va 
lite enkelsidigt.  

De båda männen går emot den antagna generella bilden av Ro-
sengård, som de menar bygger på irrationalitet och okunskap. 
Den allmänna okunskapen hänvisar de ironiskt till som att 
stadsdelen liknas vid ”nåt High Chaparall”.  

David och Edwin berättar att den första fråga som personer i 
deras omgivning ställde efter rånet ofta rörde huruvida gär-
ningspersonerna var invandrare, en fråga de anser vara irrele-
vant och opassande. Genom att hänvisa till andra visas den ex-
plicita koppling som omgivningen gör mellan kriminalitet och 
invandrare. även om en sådan fråga inte behöver implicera en 
negativ syn på invandrare tydliggör den med vilken självklarhet 
kriminalitet relateras till ”de andra”. David och Edwin förhåller 
sig, till skillnad från John och Lars, kritiska till föreställningar 
som antyder att invandrare är särskilt våldsamma eller brotts-
benägna. Genom sina berättelser visar de dock samtidigt att 
sådana föreställningar är vanliga. Själva framstår de snarast 
som tillhörande en särskilt förnuftig minoritet då de argumen-
terar emot den ”allmänna bilden”, ett sätt att via antirasistisk 
retorik framställa sig som goda och medvetna individer (Ah-
med 2004). Det kan vara lätt att hemfalla åt de generaliserande 
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tankegångarna menar de, men samtidigt krävs det inte särskilt 
mycket eftertanke för att inse att det handlar om fördomar och 
irrationalitet.  

Sammanfattande diskussion  
Det finns en allmänkulturell bild som understöds av media 
(Lindgren 2006), vilken associerar kriminalitet med unga män 
med invandrarbakgrund. I detta kapitel diskuteras hur etnisk 
åtskillnad görs i brottsberättelser. I de unga männens resone-
mang kring brott och brottslingar görs en verbal åtskillnad mel-
lan ”oss/svenskar” och ”de/invandrare”. Att ge uttryck åt sär-
skiljande föreställningar avseende sådana kategorier uppfattas 
ofta som att vara trångsynt, en egenskap som vanligtvis ses 
som negativ. Uppfattningar som riskerar att mottas på ett sätt 
som får den som talar att framstå som inskränkt måste därför 
på ett eller annat sätt ”bäddas in” genom särskilda uttryck och 
ordval. För att ”rädda ansiktet” (Goffman 1967), det vill säga 
undgå klander eller återställa balansen mellan avsett och upp-
nått intryck, använder sig de unga männen i studien av språkli-
ga formuleringar, vilka ursäktar eller rättfärdigar handlingar 
och uttalanden som skulle kunna anses vara moraliskt tvivelak-
tiga (Scott & Lyman 1968). Genom sådana formuleringar kan 
uttalandet eller dess konsekvenser neutraliseras och männen 
kan undgå att bli betraktade på ett ofördelaktigt sätt av lyssna-
ren.  

Männen tycks vara medvetna om att det verbala särskiljan-
det kan vara problematiskt, men istället för att avstå från att 
göra åtskillnad används skiljaktigheter som en del i argumenta-
tionen. Snarare än att fungera som hinder i berättelserna blir 
”svensk” och ”invandrare” retoriska resurser i ett försök att 
legitimera en uppfattning och framställa trovärdiga argument 
för att ett särskilt problem föreligger. Genom att tala om in-
vandrarkillar i särskilda termer porträtterar de unga männen 
samtidigt sig själva; via bilden av ”de andra” definieras också 
särskilda självbilder.  

 135



I berättelserna framträder föreställningar om en nära rela-
tion mellan kategorierna ”brottsling” och ”invandrare”. Obe-
roende av vilken utgångspunkt männen har i sina resonemang 
bidrar de mer eller mindre explicit till kategorisering. Brott 
begångna av invandrare framställs som annorlunda och i be-
hov av en särskild förklaring. Vissa förklaringar utgår från 
”annorlundahet” i den meningen att personer med invandrar-
bakgrund anses ha svårt att följa ”våra” regler och att anpassa 
sig till ”vår” kultur. Andra förklaringar utgår från att de är ut-
satta för segregation, utanförskap och ekonomiska problem. 
Medan den förstnämnda typen av förklaringar ges med relativt 
brysk ton präglas den sistnämnda typen ofta av förståelse och 
sympati. I båda fallen framgår dock att ”de” inte är riktigt som 
”vi”.  

Till svenskars brottslighet ges inga förklaringar; svenska 
gärningsmän framstår som ovanliga. Mer vanlig är då fram-
ställningen av det svenska brottsoffret, ofta sedd genom den 
andres ögon (hur ”de” betraktar ”oss”). Mot den gärningsper-
son i materialet som inte omtalas i etniska termer riktas en 
sympati som utgår från konsumtion av alkohol. Det bekymmer-
samma beteendet framställs som atypiskt och ursäktas, varpå 
den tillfälliga oordningen snabbt undanröjs (Hewitt & Hall 
1973). Problemet har alltså en temporär karaktär. Invandrarkil-
lars brottslighet framställs däremot som ett socialt problem, 
vars orsaker (t.ex. segregation eller utanförskap) präglas av 
större beständighet. I relation till deras problematiska hand-
lingar uttrycks ingen förvåning.  

Samtliga berättelser innefattar vardagsteorier om invandra-
res brottslighet. Några av männen utgår från att invandrarkillar 
är mer brottsbenägna och bygger sina förklaringar till detta 
kring direkta karaktärsbeskrivningar eller att de inte är insocia-
liserade i vad som skildras som ”svensk” kultur. Argumenta-
tionen utgår ibland även från personliga erfarenheter av att det 
”alltid” är invandrarkillar som begår brott. Här handlar det då 
inte om att förklara invandrares brottslighet i sig, utan gär-
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ningspersonens invandrarbakgrund blir istället en förklaring till 
den egna utsattheten. Hewitt och Hall (1973) menar att var-
dagsteoriers förmåga att ”förklara såväl tidigare som rådande 
situationer bidrar till aktörens övertygelse om att situationen är 
tillräckligt förklarad” (s. 371, min övers.). När en problematisk 
företeelse upprepar sig tenderar resonemangen att befästas.  

De uppfattningar som en del av männen uttrycker beträffan-
de invandrarkillar som särskilt kriminella skildras inte som 
följd av att man utsatts för brott av en person med invandrar-
bakgrund, utan de tycks ha grundlagts tidigare. I en del fall 
tycks brottssituationen dock fungera som en bekräftelse på ti-
digare konstruerade vardagsteorier. I andra fall tycks det handla 
om att man inte kan undgå att relatera upplevelsen till omgiv-
ningens förståelsemodell.  

Flera av de intervjuade unga männen betonar vikten av att 
inte generalisera eller underbygga fördomar. De tar tydligt av-
stånd från att invandrarkillar skulle vara mer brottsbenägna än 
svenska killar, men förklarar samtidigt brottsligheten på ett 
särskilt sätt; när killar med invandrarbakgrund ägnar sig åt kri-
minalitet relateras detta till teorier om segregation, flykt, utan-
förskap eller ekonomiska problem. även om man, som David 
och Edwin, kritiserar sig själva för att dra alltför snabba slut-
satser blir det tydligt att relationen invandrare/kriminalitet är 
en ganska självklar del av deras föreställningsvärld.  

 Definitionen ”unga män” används då flertalet av studiens tio intervjupersoner (vid 1

såväl brottstillfälle som intervju) kan placeras inom ålderskategorin 15–24 år, dvs. vad 
som inom internationell rätt och statistik brukar definieras som ”ungdom” (t.ex. FN:s 
definition). Samtliga namn är fingerade. 

 Materialet är insamlat inom ramen för ett av Brottsofferfonden finansierat projekt 2

som bl.a. fokuserar på huruvida etnicitet tillskrivs betydelse i brottsofferberättelser. 
Anna Rypi, Högskolan i Kristianstad, arbetar också inom detta projekt för vilket Malin 
Åkerström vid Sociologiska institutionen i Lund är projektledare. Några intervjuexem-
pel i kapitlet kommer från en tidigare studie om män som brottsoffer (Burcar 2005). 

 Tre punkter anger utelämnat ord/förkortat avsnitt. 3
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 Det är inte väsentligt eftersom”svensk”och”invandrare”inte har några universella eller 4

essentiella innebörder, utan vad som står i fokus är vilka sociala idéer kategorierna 
inbegriper (jfr Andersson 2008). 

 Syftet med frågan var att ta reda på om han ansåg sig ha blivit fientligt inställd 5

gentemot invandrare till följd av att ha blivit utsatt för ett brott av en person med an-
nan etnisk bakgrund än svensk. I Brottsförebyggande rådets rapport Ungdomar som rånar 
ungdomar i Malmö och Stockholm (Brå 2000) diskuteras en sådan risk. 
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6. Feministiska män från i-princip 
till i-praktik  

Linn Egeberg Holmgren  

Jag är feminist, men vill inte driva de här frågorna så hårt att jag skapar 
motsättningar i samhället.  

Statsminister Göran Persson,  
intervju i Aftonbladet 24 januari 2002.  

När jag 2004 påbörjade ett forskningsprojekt om feministiskt 
engagerade män hade Sverige en självdefinierad feministisk 
man som statsminister. Göran Persson kom ut som feminist i 
medierna redan år 2000 och ger oss i ovanstående citat två år 
senare en fingervisning om vad detta (inte) innebär.  

Oavsett epitetets innebörd är det mycket ovanligt med femi-
nistiska statsöverhuvuden, i synnerhet de som är män. Det 
fanns en stark föreställning i Sverige om den egna nationen 
som ett föregångsland i jämställdhetsfrågor – och som ett pro-
jekt som också män var engagerade i. Det var inte bara Göran 



Persson i den socialdemokratiska regeringen som kallade sig 
feminist, jämställdhetsministern Jens Orback framhöll i en in-
tervju för tidningen Kupé (2005, nr. 2) att han ”i stort” sympa-
tiserade med sin föregångare Margareta Winbergs radikalfemi-
nistiska perspektiv. Jämställdhetsombudsmannen Claes Borg-
ström höll en tydlig feministisk profil med ett uttalat köns-
maktsperspektiv. Som exempel kan nämnas hans uppmaning 
till svensk bojkott av fotbolls-VM i Tyskland 2006 på grund av 
landets prostitutionspolitik i samband med turneringen. Den 
socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström – som 
höll på att skärpa sexualbrottslagstiftningen – gav Borgström 
sitt fulla stöd. Föreställningar om ”den omanlige velourpap-
pan” (jfr Hill 2007a) föreföll avlägsna när justitieministern här-
till blev utnämnd till en av Sveriges sexigaste män och ägnade 
stora delar av sitt sommarprat i Sveriges Radio P1 2004 åt att 
poängtera betydelsen av att vara pappaledig. Samtliga riksdags-
partier förde fram olika jämställdhetsanspråk och luften nästan 
vibrerade av spänning på en presskonferens 2005 där det dekla-
rerades att partiet Feministiskt Initiativ bildats.  

Givetvis är ovanstående redogörelse en förenklad och dra-
matiserad bild och situationen i dessa maktskikt har delvis för-
ändrats, inte minst efter ideologiska maktskiften. Men det var 
någonting under den här perioden av svensk jämställdhetspoli-
tik som väckte mitt intresse. I Sverige tycktes många män kalla 
sig feminister och vara för jämställdhet – kunde jag då intervjua 
vem som helst? Av offentliga personer är Göran Persson den 
man som oftast dyker upp i mitt intervjumaterial som ett kri-
tiskt exempel. Det uppfattas som potentiellt progressivt att till 
och med ett lands statsminister säger sig vara feminist men 
samtidigt ytterst problematiskt: en möjlig symbolisk förebild 
internationellt sett – och en trolig lögnare.  

Även om det politiska och parlamentariska klimatet genom-
gått stora förändringar det senaste årtiondet ger Perssons utta-
lande uttryck för en lång jämställdhetspolitisk tradition i väl-
färdsstaten. Denna politik är på många sätt fortfarande aktuell. 
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Men hur driver man en feministisk politik utan att skapa mot-
sättningar, som Persson talar om? Vems politik är det? är en 
konfliktfri feminism verkligen feministisk? De män som jag 
intervjuat, och som framträder i den här texten, har gemensamt 
att de inte uppfattar feminism som fri från motsättningar. även 
om det var vanligt med män som kallade sig feminister (eller 
liknande) var de 28 män som slutligen intervjuades för min 
studie inte att beteckna som ”vem som helst”, och betecknade 
inte sig själva som det heller (se vidare Egeberg Holmgren 
2011a). överlag drev de feministiska frågor tillräckligt hårt för 
att emellanåt skapa både inre motsättningar och de motsätt-
ningar mellan sig och andra, som statsministern sade sig vilja 
undvika. Ett sätt att förstå en sådan gränsdragning är att göra 
skillnad på feministiska ställningstaganden som är principiella 
och dem som kräver något i praktiken.  

Syftet med detta kapitel är att diskutera vad det kan innebä-
ra i praktiken att som man vara feminist i förhållande till en 
principiellt jämställdhetsförespråkande majoritet. Kapitlet, där 
analysen utgår från en intervjustudie med feministiskt engage-
rade män, börjar med en kort redogörelse för hur mäns möjlig-
heter till feminism hanteras i mer genusteoretiska samman-
hang, följt av en diskussion om de innebörder som ges feminis-
tiska män i det svenska jämställdhetsprojektet.  

Män och feminism i genusteoretiska diskussioner  
Det finns en rad centrala publikationer som fokuserar på frågan 
om män och feminism och huruvida män överhuvudtaget kan 
vara feminister (se t.ex. Digby 1998, eller Wahlström 2002 för 
en översikt). I texterna pekas på olika problem och risker med 
mäns engagemang som feminister, exempelvis att män tar över 
frågan eller intresserar sig för feminism för egen vinning. Män 
exploaterar utifrån detta perspektiv kvinnors kunskap, men 
omsätter sällan det i en feministisk praktik på det personliga 
planet. Flera författare menar också att de män som rör sig i 
feministiska fält tenderar att dela upp feministiskt tänkande i 
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”god” och ”ond” feminism, exempelvis att man föredrar psyko-
analytiska perspektiv framför radikalfeminism och frågor om 
mäns våld (Heath 1989a, Richardson & Robinson 1996).  

Inom feministisk rörelse har kvinnors erfarenheter av att 
vara ”kvinnor” varit central. Ett viktigt tema för den akademis-
ka diskussionen rör därför frågan om mäns könade erfarenheter 
kan utgöra en grund för ett feministiskt medvetande eller med-
vetenhet, där radikalfeminister och poststrukturalistiska femi-
nister har haft olika perspektiv på män och feminism; tanke-
gångar som också fanns bland intervjupersonerna i min studie. 
Inom radikalfeminism ses ofta mäns erfarenheter av att vara 
män – men också brist på erfarenheter av könad underordning 
– som ett hinder för att kunna vara feminister (se Harding 1998 
för en genomgång).  

Både i litteraturen och i intervjuerna jag genomförde kretsar 
de radikalfeministiskt inspirerade resonemangen kring att män 
och feminism egentligen är en omöjlig kombination, men talet 
om omöjlighet är också uttryck för en vilja att vägra vara man 
och en inställning om att män och maskulinitet borde avskaffas 
(Kahane 1998, Egeberg Holmgren & Hearn 2009). Exempelvis 
radikalfeministen John Stoltenberg väljer att identifiera sig som 
”a penised human being” som ett led i denna ståndpunkt 
(1998, s. 152).  

Poststrukturalistisk teoribildning, vars mål är att destabilise-
ra kategorier som kön och sexualitet, har bidragit till att nyan-
sera bilden genom att se mäns positioner och erfarenheter av 
överordning som möjliga att omtolka från ett feministiskt per-
spektiv (Pease 2000, Ashe 2004). ”Mäns” feminism ses som 
möjlig, men fokus ligger på deras erfarenhet av överordning, 
smärta och introspektion mer än deras roll i exempelvis famil-
jelivet. Där radikalfeministiska perspektiv fokuserar på levd er-
farenhet, medvetandehöjning och kollektiv politisk handling 
(för kvinnor) ger poststrukturalismen ett fokus på språkets 
konstituerande effekter och försök till att destabilisera katego-
rin män. Oavsett teoretisk utgångspunkt är empiriska studier 
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om mäns möjlighet till feministiska positioner och praktiker 
dock få till antalet (se dock Christian 1994, Pease 2000). För 
denna text definierar jag positionering som lokalisering av själ-
vet i en reflexiv och interaktionistisk process, lite enklare ut-
tryckt vem man ”är” (eller ”blir”) i sina berättelser och i den 
situation där samtalsinteraktionen äger rum (jfr Davies & Har-
ré 1990).  

Välfärdsstatens jämställdhetsprojekt inkluderar, förhållande-
vis okomplicerat, män som en enhetlig kategori utifrån specifi-
ka livsfaser som alla inte nödvändigtvis genomgår. Detta står 
emellanåt i bjärt kontrast till hur frågan hanterats i den akade-
miska diskussionen, där det finns en lång tradition av att disku-
tera mäns möjligheter att ingå och delta i feministisk rörelse 
och forskning. Diskussionen om mäns möjligheter till femi-
nism är här mer kopplad till teoribildning kring vad genus och 
maskulinitet egentligen ”är”, där kön sätts i relation till andra 
maktordningar såsom sexualitet, ras/etnicitet och klass.  

Om jämställdhetspolitiken varit dominerande, som nämndes 
inledningsvis, och fått definiera föreställningar om den svenske 
jämställde mannen, så finns också en akademisk feministisk 
diskurs, med delvis andra föreställningar om män. Medan ny 
och god manlighet och ett större uttag av föräldraledighet står 
på den jämställdhetspolitiska agendan som både ”utgångs-
punkt, medel och mål” (Dahl 2005, s. 67) är det inte ett lika 
tydligt mål inom feministisk teoribildning. Här uppstår ett 
spänningsförhållande: jämställdhetsprojektet fokuserar på en 
normativ kategori män (läs: svenska strejta pappor) och deras 
möjliga godhet, medan kategorin ”män” i den feministiska teo-
ridiskussionen ter sig problematisk, ointressant, förkastlig, 
oönskad, förenklad och kanske värdelös. Män fungerar varken 
som utgångspunkt, medel eller mål i feministiska kunskapstra-
ditioner. Utifrån radikala perspektiv kan de inte ens vara femi-
nistiska subjekt. Detta kan uppfattas som provocerande, sär-
skilt för många män, även i de lägen som det uttryckligen är en 
analytisk kategori.  
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De feministiskt engagerade män jag intervjuade tycktes mer 
eller mindre förhålla sig till såväl radikalfeministiska, post-
strukturalistiska som jämställdhetspolitiska perspektiv i sina 
självpresentationer. Många av de intervjuade stödde exempelvis 
idén om mäns/sin bristande erfarenhet av underordning och/ 
eller separatistiska arbetsmetoder för kvinnor parallellt med ett 
undvikande att fastslå något slags kollektiva kategorier av kvin-
nor och män.  

I det följande redogör jag kort för hur mäns möjligheter till 
feminism formuleras i en svensk eller nordisk jämställdhetspo-
litisk kontext.  

Män och feminism inom svensk jämställdhet  
Det finns en lång feministisk tradition i Sverige, men det vi 
brukar kalla svensk jämställdhetspolitik associeras främst med 
det gångna halvseklet av huvudsakligen socialdemokratiskt sty-
re.  Under 1960- och 1970-talen etableras ett jämställdhetspo1 -
litiskt arbete inriktat på att kvinnor (som är föräldrar) ska ut på 
arbetsmarknaden och på att män (som är föräldrar) ska bli mer 
inriktade på omsorgsarbete i hemmet (Lindvert 2002). Refor-
merna handlar om familj och arbetsliv: föräldraförsäkring, da-
gis, rätt till deltid för småbarnsföräldrar och särbeskattning 
(Hill 2007b). Reformerna förändrade onekligen livsvillkoren för 
många kvinnor och män. Syftet med denna strävan definierades 
slagkraftigt i termer av en ”dubbel emancipation” – en tanke 
om att både män och kvinnor har att vinna på en sådan sam-
hällsförändring (Klinth 2002). Bilden av Sverige som ett förhål-
landevis jämställt land är också en bild av jämställdhet som 
svenskhet, det vill säga att jämställdhet är en etnicitetsmarkör 
(de los Reyes, Molina & Mulinari 2002, se även Lundström & 
Twine 2011).  

De nordiska socialdemokratiska välfärdsstaterna har identi-
fierats som ovanligt framgångsrika i att skapa jämställdhet och 
beskrivits som ett ”nordiskt nirvana” med unika möjligheter 
för män att vara jämställda (Esping-Andersen 1990, Holli, 
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Magnusson & Rönnblom 2005, Lister 2009). Detta har dock 
kritiserats för att bland annat avradikalisera feministisk rörelse, 
använda alltför normativa definitioner av kön, skapa en norma-
tiv familje- och äktenskapspolitik, och reproducera maktord-
ningar i relation till sexualitet, ras/etnicitet och föräldraskap 
(se Melby, Carlsson Wetterberg & Ravn 2008 för en översikt).  

Jämställdhetspolitikens fokus på familjen i relation till ar-
betsmarknaden synliggörs inte minst i utredningsväsendet. 
Idéhistorikern Niclas Järvklo (2008) visar hur en binär ge-
nuslogik skapas genom och inom statliga offentliga utredningar 
och arbetsgrupper. I denna välfärdspolitiska tradition har frågor 
om män och jämställdhet främst kommit att handla om hetero-
sexuella mäns föräldraledighet och föräldraskap. Allt detta är av 
betydelse för mäns plats och status som potentiellt goda män i 
jämställdhetsprojektet. Istället för att exempelvis lägga tyngden 
på enskilda medborgares lika rättigheter och kroppsliga integri-
tet medför det svenska jämställdhetsprojektet att en hetero-
normativ logik också reproduceras. Det lämnas desto mindre 
utrymme för potentiellt konfliktskapande frågor om intersek-
tionalitet, rasism och mäns våld (Keskinen et al. 2009, Pringle, 
Balkmar & Iovanni 2010). Just konfliktfrånvaron har blivit ett 
utmärkande drag för svensk jämställdhet. På ett övergripande 
plan karakteriseras det svenska jämställdhetsprojektet av en 
strävan efter konsensus, dialog och förändring genom reformer 
– hellre än av motsättningar, systemkritik och förändring ge-
nom revolution (Lindvert 2002, Wasshede 2010).  

Ett annat sätt att uttrycka de värden som tas för givna inom 
svensk jämställdhetspolitik är i termer av hegemoni: att jäm-
ställdhet förstås som både självklart och som något som inte 
kräver närmare förklaring (jfr Kantola & Dahl 2005). Det själv-
klara värdet synliggörs exempelvis genom att så många män, 
inklusive partiledare och toppolitiker, kallar sig feminister. I 
den svenska välfärdsstaten inbegriper det som kallas hegemo-
nisk maskulinitet med andra ord ett jämställdhetsanspråk. Det 
innebär att det till och med kan fungera som en fördel och re-
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surs att vara man i jämställdhetssammanhang. Detta kan rela-
teras till det som Lars Jalmert (1984) formulerar som en ”i-
princip-man”, det vill säga att män anser sig vara för jämställd-
het, i princip. Den i-princip-inställning som Jalmert fann i sina 
intervjuer handlade mycket om att männen egentligen var 
ganska nöjda med hur tillvaron tedde sig och därför inte gjorde 
någon vidare ansats till förändring. Andemeningen fångas ock-
så i kapitlets inledande citat av Göran Persson; det får liksom 
inte bli bråk.  

Jalmert pekar därmed på att män som förespråkar jämställd-
het eller till och med identifierar sig som feminister inte nöd-
vändigtvis gör så mycket åt saken. Som vi ska se bidrar detta till 
att skapa en ”annanhet” hos de feministiskt engagerade män-
nen i studien i förhållande till den principiellt jämställda majo-
riteten.  

Från i-princip till i-praktik  
Kontrasten mellan den akademiska diskussionen om mäns möj-
ligheter till feminism och välfärdsstatliga idéer om män som 
jämställdhetspolitiska subjekt är en fråga om hur kön i allmän-
het, och maskulinitet (eller manlighet) i synnerhet, definieras – 
men också om hur jämställdhet och feminism definieras. En 
”ordboksdefinition” av feminist kan lyda: ”en person som anser 
1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållan-
de bör ändras” (Gemzöe 2002, s. 13). Ordboksdefinitionen kan 
beskrivas som en jämställdhetsfeministisk definition på så vis 
att formuleringen möjliggör ett principiellt ställningstagande 
som inte behöver medföra en konflikt. Här finns alltså utrym-
me för en ”i-princip-position”. Om vi gör ett tillägg till ord-
boksdefinitionen som går ut på att: 3) egna positioner, erfarenheter 
och praktiker inbegrips i förståelsen av detta förhållande, synliggörs 
enskilda mäns olika tillgång till makt på ett annat sätt. Det po-
litiska blir personligt, möjligtvis också konfliktskapande, och 
definitionen kräver på så vis någon form av aktivitet – det blir 
en ”i-praktik-position”.  
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Vad kan då feminism i praktiken innebära för män? Vad är 
det feministiskt engagerade män gör? I det följande presenterar 
jag några aspekter som framstod som särskilt centrala i inter-
vjupersonernas feministiska positioneringar och praktiker. Den 
i-praktik-position som jag försöker skissera utgår från att inter-
vjupersonerna är allt annat än nöjda med hur det förhåller sig, 
även om flertalet tycker att de inte alltid lyckas göra tillräckligt 
åt det. Analysen följer tre teman: (a) (dis)identifikationer och 
reflexivitet, (b) praktiker genom organisering, arbete och studi-
er, samt (c) praktiker som rör detaljer i vardagen.  

Identifikation och disidentifikation  
Att presentera sig som feminist och berätta om sig själv i en 
intervjusituation kan innebära att flera olika relationer lyfts 
fram i samtalet. Positioneringen kan bland annat innefatta en 
bakgrund som berättar om samhörighet med vissa personer 
och avstånd ifrån andra. I detta avsnitt sorteras berättelser av 
betydelse för den feministiska självförståelsen utifrån begrep-
pen identifikation och disidentifikation.  

Många intervjupersoner säger att de inte uppfattar sitt upp-
växthem som särskilt jämställt, även om vissa uppfattade det 
som att man diskuterade mycket politik hemma vid köksbor-
det. Detta betyder dock inte att relationer inom familjen varit 
utan betydelse. Några ansåg att identifikationen med kvinnor 
under uppväxten varit viktiga eller till och med avgörande för 
att man senare engagerat sig i feministiska frågor. Ivan beskri-
ver det så här:  

Jag har varit närmare min mamma till exempel, och identifierat 
mig mer med kvinnor än vad jag har med män. Så att på så vis 
så har jag kanske varit. Har jag varit ”bearbetad”, kan man säga, 
till att ha ... att bli feminist, sen.  

Än vanligare och mer avgörande än att identifikationen med 
mödrar bidragit till det feministiska engagemanget har infly-
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tande från systrar, flickvänner och tjejkompisar varit. Ingmars 
berättelse är ett tydligt exempel:  

För min del så var det genom via min flickvän. Egentligen när 
hon började läsa på universitetet. Före mig. Det var ett sånt 
ämne där det finns ett genusperspektiv liksom, tydligt. Och det 
var bara nytt för mig att man över huvud taget kan ifrågasätta 
vad det står i en bok som man läser på universitetet. Det var på 
nåt sätt grunden, det finns andra positioner och andra synsätt 
på kunskap. Hon blev [feminist] mer och mer och sedan läste 
hon genusvetenskap också. Och jag liksom följde det där med 
ett stort intresse och tyckte det lät spännande liksom. Så ja för 
mig handlade det väldigt mycket om det att ta in andra per-
spektiv, lyssna på andras erfarenheter.  

Berättelsen om att en kvinna i nära relation sätter en bok i ens 
hand är återkommande, här Edward som tidigare berättat om 
hur han växt upp med sin mamma och syster och sedan träffar 
en tjej:  

Edward: Det var 6–7 år sen kanske [sent 1990-tal] Ja, [min 
flickvän] var väldigt intresserad av genusfrågor och pratade 
mycket om det, så tyckte jag att det var intressant och testade 
att läsa en bok om det, så ... fast jag vet inte om jag kan säga att 
det var exakt det som var själva orsaken, utan det har väl fun-
nits under hela uppväxten på något sätt. Men det var väl 
kanske en viktig skiljelinje. Då läste jag min första bok om ge-
nusfrågor.  
Linn: vilken var det då? 
Edward: det var Under det rosa täcket.  

Också Harry Christian (1994) finner liknande erfarenheter i sin 
studie av antisexistiska mäns livsberättelser. Att just litteratur, 
genusvetenskap och feministisk teori dyker upp i dessa berät-
telser kan också förstås i termer av ett intellektualiserande som 
vänder erfarenheten bort från det personliga och känslomässiga 
(jfr Newton & Stacey 1997, Seidler 2006).  

Identifikationen med kvinnor är ofta en samtidig disidentifi-
kation med andra män. Vi kan förstå disidentifikation som en 
form av distansering i självförståelsen där den egna positionen 
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framställs utifrån vad den inte är, som frånskild andras positio-
ner (jfr Nyström 2012). Disidentifikationer med andra män ger 
uttryck för en slags annanhet eller annorlundahet i berättelsen 
om, och förståelsen av, sig själv som feminist. Att genom disi-
dentifikation positionera sig som den andre i egenskap av fe-
ministisk man sker exempelvis i berättelser om vänskapsrela-
tioner. Walter har fler och fler tjejkompisar och blir obekväm 
med sig själv i grupper med många män:  

Ja, jag har flera olika tjejkompisar. Och jag har flera tjejkompi-
sar än killkompisar. Men när man pratar med flera personer, det 
känns inte så bra med homosocialiteten och sådär när det blir 
”vi killar emellan”.  

Ingmar har i princip valt bort killkompisar:  

[J]ag känner mig ju inte hemma i manliga sammanhang över 
huvud taget liksom, det har varit väldigt svårt överhuvudtaget 
att förhålla mig till det. [...] Jag har liksom jobbat hårt under de 
här åren med att, ja med killkompisar. Jag hade en period när 
jag liksom i princip inte umgicks med killar på något sätt, allt-
så. Jag orkade inte med det för att jag såg så mycket tråkigheter 
i det sättet att umgås. Jag hade liksom svårt att föredra det här 
som många killar gör när de umgås kring projekt, det blir 
grupper, alltså [...] men så ja obehaglig jargong i gruppen och 
väldig distans till varandra, liksom. Jag kunde inte värdesätta 
den typen av umgänge.  

De återblickande berättelserna om omöjlig homosocialitet i 
många av intervjuerna ger ibland uttryck för en slags avspänd 
resignation, men inte utan ett visst mått av sörjande. Tillsam-
mans med smärta och ilska över att både vilja och inte kunna 
tillhöra eller ingå i homosociala sammanhang är detta ett ämne 
som återkommer. Det feministiska perspektivet förvandlar um-
gänget med andra män till en slags förstörd njutning för både 
egen och andra mäns del (jfr Egeberg Holmgren 2007).  

Identifikationer och disidentifikationer har konsekvenser i 
praktiken för vilka relationer man ingår i och värderar, och som 
någon form av feministisk praktik framstår (dis)identifierings-
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processerna som parallella med olika upplevelser av annorlun-
dahet. Den här typen av disidentifikation och annorlundahet 
förekommer inte bara i relation till vänner och familj, utan ock-
så i relation till främmande män. William berättar om en hän-
delse där detta var oväntat:  

Jag var på en manifestation mot mäns våld, ett fackeltåg. 
Och jag gick dit och stod och väntade. Och då var det en kille 
som stod framför mig som hade problem med sin fackla, han 
fick den att brinna mot handen och fick släcka den och hålla på. 
Han klarade liksom inte av att hålla den rätt så att den brann 
säkert. Så var det en man som stod snett framför mig som bara: 
”öh! är du vekling, är du tjej eller?” Och jag bara ”Shit! Det här 
är liksom en manifestation!” [gemensamt skratt och ifyllande 
kommentarer]. Män mot mäns våld liksom, och det står en ... 
Ja, det var nästan som en sån här backlash-chock. Verkligen.  

William får en ”backlash-chock” när det går upp för honom 
att alla män som är engagerade i frågor om jämställdhet och 
feminism inte nödvändigtvis gjort upp med vare sig sitt per-
spektiv på män eller egna ”manliga” beteenden. I den här be-
rättelsen skapas en annorlundahet hos William i relation till en 
man vars feministiska position främst förefaller vara principiell. 
även om ”i-princip-män” utgör en majoritet konstrueras han i 
det här sammanhanget som en något oborstad Andre genom 
både sin inställning (dvs. svaga män är inte riktiga män) och 
tilltal (”öh!”). Den här figuren är central i konstruktionen av 
annanheten i den egna feministiska positionen som framstår 
som mer genuin och autentisk. Inte sällan beskrivs denna and-
re som en ”fotbollskille” i intervjuerna och som ibland dess-
utom förses med en annan dialekt som för att skapa ytterligare 
avstånd.  

Reflexivitet, självkritik och omvärderingar av erfarenheter  
En gemensam nämnare för nästan alla som intervjuades, oav-
sett hur de kommit att definiera sig som feminister, är att posi-
tionen som man och feminist genast blir något att ifrågasätta 
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och reflektera över. Flera anser exempelvis att de har en benä-
genhet att ”kliva ur” den önskade rollen som feministisk pro-
blemmakare och att det är ett problem i sig.  

Också reflexivitet kan tolkas som ett olikgörande från andra 
män i det att man försöker vara självkritisk och som en grund-
läggande del av den feministiska praktiken. De reflexiva prakti-
kerna handlar ofta om att fundera över egen sexism, om man 
förändras i olika relationer, att påminna sig om att man ”har 
långt kvar” och mer att lära sig, att öva på att ifrågasätta sig 
själv men också att undvika att framstå som god. Den kritiska 
reflexiviteten kring positionen som feminist förefaller öka ju 
mer männen läst eller ju längre de varit engagerade i feminis-
tisk-politisk organisation eller i jämställdhetsarbete. Reflexivi-
tet som feministisk praktik kan innebära att självförståelse, 
upplevelser av annorlundahet och disidentifikationer från tidi-
gare erfarenheter omvärderas. Självkritiken från sådana erfa-
renheter kan fungera som samhälls- och maskulinitetskritik.  

Sam beskriver hur han gjort upptäckter om genuskodning 
och att han själv bidragit till att upprätthålla den. Han berättar 
att han sedan påbörjat en omvärdering av tidigare erfarenheter 
och självförståelser under en teknisk utbildning. Det ”slår ho-
nom” att han bidrog till att det fortsatte förhålla sig i enlighet 
med genuskodningen. Historien hoppar fram och tillbaka i ti-
den men leder vidare till minnen av tonåren på en liten ort:  

Jag spelade tvärflöjt liksom, jag spelade inte hockey. [...] Ja, nej, 
det var inte så hett [där jag växte upp] på 80-talet och att ... ja, 
att jag nådde en punkt där jag kände att jag fattade, vilket på 
något vis gjorde att jag när jag läste ... ja, det var liksom en del i 
– väldigt konkret. [I tonåren] höll vi på väldigt mycket med 
grunge [...] och gick runt och pussade starka hockeykillar och 
höll på att få stryk där.  

Uppväxtmiljön dominerades av sport, men definitionen av ho-
nom själv som annorlunda skapade samtidigt ett utrymme för 
att utmana sexism och homofobi. Efter minnen som innehåller 
feministiska insikter (att den tekniska utbildning han gick ted-
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de sig annorlunda för de tjejer som gick den), berättar Sam om 
hur han kommit att omvärdera sina erfarenheter av annorlun-
dahet som tonåring.  

Den feministiska praktiken förefaller ofta vara tätt samman-
bunden med en process där feministisk (ofta teoretisk) kun-
skap sätter tidigare erfarenheter i ny (ibland smärtsam) dager. 
Vi kan här förstå mäns feministiska praktik som en omvärde-
rande tankeverksamhet, där händelser får nya betydelser eller 
synliggör maktstrukturer på ett nytt eller annat sätt. I en av 
gruppintervjuerna delar Pontus med sig av ett sådant minne 
när vi pratar om makt och (hetero)sex som kommit att bidra 
till en feministisk förståelse av mäns våld:  

Men det där tycker jag också är svårt, eller, jag känner att vi 
killar lär oss idag att tända på makt någonstans, att killar lärt 
sig att makt är sexuellt upphetsande. Och det har jag i vissa 
lägen själv känt av ibland liksom, fortfarande mitt sådär 
skräckexempel var när jag och en tjej var jätteberusade till-
sammans. Och jag kom på att jag; jag såg en sekund mig själv 
såhär [utifrån] och helt plötsligt så såg jag mig själv och tyckte 
att ”fyfan vad läskigt det här är”. Jag gillade det här, att jag på 
något sätt hade makt här nu. Liksom att jag nästan höll i hen-
ne.  

I berättelsen avbryter de till slut det hela för att Pontus plöts-
ligt behöver kräkas, men händelsen har sen dess representerat 
en konfliktfylld insikt för honom kring män och sexualitet på 
ett mer övergripande plan:  

[J]ag tror; och det är min analys av hela våldtäktsproblematiken 
också, att jag tror inte killarna tänder på tjejerna de våldtar, 
utan jag tror de tänder på att våldta dem liksom. Att det är det 
tvingande momentet snarare än något annat. [...] Det där ligger 
ganska långt bort idag liksom, men ändå att jag upptäckte att 
det fanns någonstans där var jätteobehagligt. Och det har väl 

Intervjuutdraget kan, liksom det med Sam, förstås i termer av 
insiktsminnen och teoretiskt influerade omvärderingar av tidi-
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gare erfarenheter. Pontus tänker att den idag något avlägsna 
händelsen kommit att påverka hans val av arbete.  

Den här berättelsen sätter Pontus sedan i relation till sina 
minnen av bra sex och vikten av att förstå kön och sexualitet 
som sociala konstruktioner, och till en diskussion om vikten av 
att sätta händelser eller beteenden i ett större sammanhang. 
Reflektionerna sätts i relation till egen maktutövning samtidigt 
som berättelsen kan sägas hänga samman med radikalfeminis-
tiska och teoretiska förståelser av maskulinitet, där mäns för-
hållande till makt och (hetero)sexuella praktiker är fundamen-
talt problematisk. Både Sam och Pontus konstruerar en katego-
ri andra män genom en mer eller mindre implicit disidentifika-
tion i sina berättelser.  

Politisk organisering, arbete och studier  
även om flera av männen inte vill beskriva sig som aktivister 
har många av dem på olika sätt valt att ingå i sammanhang där 
feminism, genusperspektiv och jämställdhetsarbete är i fokus 
genom medlemskap i organisationer och föreningar, men också 
genom arbete och utbildning som har fokus på feministiska 
frågor.  

Jämsides med det reflexiva, självkritiska och vad feminism 
medför i termer av (dis)identifikationer finns också en mer or-
ganiserad politisk praktik. I flera fall är det ett politiskt intresse 
som bidragit till att intervjupersoner alltmer kommit att enga-
gera sig i feministiska frågor också på ett personligt plan. Gud-
run Schymans roll i Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ 
och Birgitta Olssons position i Folkpartiet lyfts fram som av 
politisk betydelse, och i praktiken rör det sig ofta om studie-
cirklar eller andra former av utbildningstillfällen med koppling 
till ungdomsförbund och organisationer.  

En mängd olika mer eller mindre organiserade aktiviteter 
och aktioner kan fungera som exempel: det sprejas på H & M-
affischer, rings in till radio, skrivs insändare, delas ut flygblad, 
genomförs undersökningar och utvärderingar, man går i de-
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monstrationståg, i studiecirklar eller medvetandehöjande femi-
nistiska grupper, sitter i paneler, deltar i debatter av olika slag. 
Av anonymiseringsskäl är det dock inte möjligt att gå in på or-
ganiserade eller specifika aktiviteter i närmare detalj.  

Det visade sig att många av de intervjuade läst en hel del om 
feminism och kunde mycket om ämnet. Flera studerade eller 
hade studerat genusvetenskap eller feministisk teori inom and-
ra discipliner, några hade skrivit examensarbete eller andra 
uppsatser med genusperspektiv och ingått i nätverk och orga-
nisationer under utbildningstiden som exempelvis bevakar 
kurslitteratur. Nick beskriver hur feministiska ställningstagan-
den kan te sig inom statsvetenskap i ett resonemang som an-
knyter till det självkritiska temat. Han tycker inte att han tar 
strid i diskussioner tillräckligt ordentligt, ofta i relation till 
andra män, och kommer in på en situation som rör studierna:  

Jamen det är som när jag läste statskunskap och valde en ge-
nuskurs som tillval, så mötte jag ett par gånger [från andra 
studenter] att det inte var en viktig kurs såhär [i myndigare 
röst]: ”Man ska läsa politisk teori”. Man ska läsa och kunna sin 
Platon liksom, det där är bara flum liksom. Och det var en sån 
här typisk ... såhär, antifeministreaktion. Och det, då sa jag väl 
ungefär att ”nej, jag tycker inte att det är så flummigt”. Men jag 
gick inte det där extra steget och konfronterade personen med 
”Varför är det flum? Varför tycker du det? Varför är det så myc-
ket mindre statskunskap med kvinnligt politiskt deltagande än 
Platon?”  

Att välja ”genuskursen” i studiesammanhang skiljer sig exem-
pelvis från principiella ställningstaganden om att genusper-
spektiv kan vara viktigt. Valet av delkurs och blotta åsikten att 
kvinnors politiska deltagande är en viktig del av forskningsdi-
sciplinen påverkar omgivningen i den här berättelsen, där även 
en direkt antifeministisk inställning från andra män figurerar. 
Nick lyckas förmedla sin syn på statskunskap och därmed kritik 
av andra män i själva intervjun, men inte fullt ut i situationen 
han berättar om.  
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Intervjupersonerna är inte pappor, vilket innebär att inter-
vjuerna inte berör grunden för dubbel emancipation i någon 
större utsträckning (dvs. föräldraskapet). När vi talar om arbe-
te, arbetsplatsen och studier är det härmed inte i relation till 
familjelivet, utan istället i relation till arbetskamrater, kunder 
och studiekamrater som frågan om jämställdhet och feministis-
ka praktiker dyker upp. En del jobbade vid tiden för intervjuer-
na specifikt med feminism och genusfrågor, inom politiska par-
tier, i projekt med genusperspektiv och/eller specifikt ämnade 
åt jämställdhetsfrågor och på specifika positioner eller uppdrag 
på sin arbetsplats. Men det kunde också handla om ett slags 
feministiskt fokus i arbetet, exempelvis för dem som arbetade 
med undervisning i någon form där genuspedagogiska frågor 
ansågs viktiga.  

För många var arbetet den plats där feminism som både po-
sition och praktik kunde visa sig som svårast. Sam berättar att 
det på något märkligt sätt alltid blir han och den andra killen 
som lägger upp och bestämmer hur arbetspasset ska organise-
ras. Edward är en av dem som bland annat fokuserar på att 
”peppa” kvinnliga kollegor och Eskil tampas med hur han be-
möter kunder, återigen som en reflexiv anmärkning på samtal 
och talutrymme:  

Jag kommer på mig rätt ofta, nu jobbar jag som butikssäljare 
i ett extremt mansdominerat yrke. Och då är det liksom hur, 
hur pratar jag med en manlig kund och hur pratar jag med en 
kvinnlig kund. Och det är ju väldigt, väldigt ofta det kommer in 
pojk- och flickvän och det är tjejen som ska ha prylar men det 
är killen som frågar om specifikationer och så vidare. Och då 
blir jag liksom hela tiden; ”Hur ska jag kolla? Vem ska jag 
egentligen prata med?” Det brukar sluta med att jag sätter 
igång diskussionen med den som faktiskt ska ha grejerna. Men 
ändå, jag tar ju alltid för givet, eller jag kommer på mig själv 
med att jag pratar tydligare till en kvinnlig kund än till en man-
lig kund till exempel. Så jag kommer på mig själv hela tiden. 

 155



Och då, i väldigt många såna sammanhang som man ser hur 
långt man har kvar i sitt eget tänkande då.  

Eskil berättar samtidigt att han har mycket lite 
(handlings)utrymme att utmana sina kollegor i frågor av det 
här slaget. Det förefaller inte vara särskilt svårt att skapa poten-
tiella motsättningar på exempelvis en arbetsplats eller att själv 
marginaliseras socialt, det räcker med att peka på detaljer. Av-
vikelser som ofta kan innebära en marginalisering av något slag 
på en arbetsplats ger samtidigt friheter i vissa avseenden. Ga-
briel menar exempelvis att han ändå inte räknas som en av 
männen på jobbet i termer av maktprivilegier eftersom han 
identifierar sig som bög. Men berättar att han med åren också 
har börjat tycka synd om heteronorm-männen på jobbet, som 
han menar är så låsta i allt från klädval till beteenden. I viss 
mån har han börjat betrakta avvikelsen som ett befrielsens pri-
vilegium istället: han går ibland på möten i skinnbyxor och tajt 
t-shirt (gärna glittrig) för att han vill – och samtidigt blir det ett 
sätt att synliggöra heterosexism.  

Ivan som identifierar sig som strejt befinner sig på en kvin-
nodominerad arbetsplats, men räknas inte heller in bland män-
nen, för att han är ”den där som arbetar med jämställdhetsfrå-
gor”, identifierar sig mer med de kvinnliga kollegorna och inte 
tycker han är eller vill vara särskilt manlig. Han har gjort det till 
ett humoristiskt inslag i vardagen att provocera kollegor:  

Men det där är lite kul, eller kul, men alltså, det är klart att 
[skratt]: jag gjorde just det på lunchen idag. Liksom, nu är det 
ju schlager till exempel. Det är klart att jag spelar på det här; 
”nu är det schlager, wohooo, och glitter och glamouoor!” och 
så där.  

Samtidigt berättar Ivan att han precis kvällen innan gjort sorti 
från en konferensfest där han känt sig ledsen och utsatt av en 
grupp antifeminister. Att göra feminism på arbetsplatsen inne-
bär samtidigt att man genom denna praktik blir ”punktmarke-
rad”, förklarar Ivan. Att bli ”punktmarkerad” handlar om olika 
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sätt, ofta någon form av härskarteknik genom vilken man utpe-
kas som feminist, avfärdas eller förminskas på grund av det.  

I ett avseende är det dock viktigt att ta sig ton, och det är i 
relation till män. Följande exempel skiljer sig från de flesta som 
finns i materialet, eftersom Joakim i den här situationen väljer 
att ta strid om talet:  

[J]ag har suttit i en styrelse nu, i en kommitté med medelålders 
män, genom mitt fritidsintresse och där är det väldigt manliga 
atmosfärer så att säga. Det är bara jag och fem-sex medelålders 
män, och då kanske det inte är så mycket feministiska diskus-
sioner och så men mer härskartekniker och så. Det är lite när-
besläktat ändå. Och när jag tar upp sådana saker, det har jag ju 
gjort då, sagt ”varför gör du så här?” och ”det är en härskartek-
nik” och så vidare och så tycker de att ”nä, det får man lära sig 
och hantera” och liksom att det är, då blir det mer att jag 
kommer med ett mer feminint beteende liksom, att jag blir 
”kvinnan” i sammanhanget. Kanske för att jag är ung, men jag 
tror att det är samma reaktioner som många kvinnor får.  

De manliga arbetskamrater och föreningskollegor som framträ-
der i dessa historier kan tolkas som ”den Andre” samtidigt som 
de uppfattas representera en majoritet. Både Ivan och Joakim 
slutar att räknas som jämbördiga deltagare i sammanhanget, 
men ingen av dem orkar riktigt påtala också detta. Berättelser-
na tycks vara desto fler där man i efterhand har ångrat att man 
inte sa ifrån. Joakims val att säga ifrån visar kanhända varför 
det är ovanligt – det är skillnad mellan att positionera sig själv 
som avvikande och att påtvingas en annanhet som är begrän-
sande.  

Detaljer i vardagen: att ge sig på det till synes lilla  
I de lägen intervjuerna handlar om konkreta exempel på femi-
nistiska praktiker tycker många intervjupersoner att det är svårt 
att beskriva specifika händelser på rak arm. För många var det 
svårt att komma på dem i stunden, kanske att de också kändes 
”futtiga” att berätta om som exempel på vad man gör som fe-
ministiskt engagerad man. Det verkar på något sätt kännas 
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obetydligt eller förenklat att ge exempel på vardagshändelser. 
Ofta får detaljerna bekräfta mer övergripande insikter, eller så 
är man så upptagen med de övergripande insikterna att man 
inte kommer på en specifik och konkret situation att berätta 
om i stunden. Eller så finns i en del fall kanske inga egentliga 
situationer att berätta om.  

Eskil och Ivan, som pratar om sina arbetsplatser här ovan, är 
dock två av dem som också berättar om den här sortens vardag-
liga detaljer utan att göra ett större teoretiskt nummer av dem. 
Givet syftet att diskutera vad det kan innebära i praktiken att 
vara man och feminist, ägnar jag detta avsnitt åt att visa exem-
pel på vilka detaljer i vardagen som det kan handla om.  

I intervjuerna var jag bland annat intresserad av om inter-
vjupersonerna bortom eller utöver principer jobbade på att för-
ändra något på det personliga planet och om det förändrat nå-
got hos dem att de blev feminister. Ivan beskriver det som ”en 
frälsning” när han blev feminist och att förändringen det inne-
burit medför att han ställer ”helt andra krav” och har an-
norlunda förväntningar på sig själv och sin omgivning, som i 
sin tur behöver finna nya förhållningssätt till honom. Ivan är 
inte ensam om att konstatera att krav och förhållningssätt för 
både honom själv och omgivningen förändras, men han är en 
av dem som därtill väljer att berätta länge och utförligt om spe-
cifika vardagsdetaljer som blir en konsekvens av dem. Bland 
annat har han en teknik som går ut på att spela fullständigt 
oförstående när frågor ställs till honom istället för hans flick-
vän, om exempelvis bilkörning: ”Ja, inte vet jag?!” svarar han i 
ett uppskruvat tonläge. Det hör till vardagen att ständigt ifrå-
gasätta på vilka grunder han själv eller andra ombeds göra sa-
ker, även om det inte är helt utan humor. Om den enda arbets-
fördelningsprincipen är kön så vägrar han gå med på det, även 
om det blir bråk i familjen. Ivan bemödar sig också om att ta 
strid om subtiliteter, påtalar dem för andra och undviker dem 
för egen del. Här ett exempel när Ivan inte vill ge sig:  
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Ser du det här dansprogrammet på fyran? [...] Då måste du 
göra det. För att det såg vi en fredag, och så presenterade [pro-
gramledarna] domarpanelen, först var det en man: egenskaper, 
hur bra han var och så där. Kvinna: utseende, man: egenskaper, 
kvinna, strålande, vacker blablabla om utseende. [...] Och då sa 
jag bara, för jag kunde liksom inte låta bli för det var servat för 
en smash (ja) Så jag sa det att; ”hörde ni nu vad de sa om pane-
len?”, ”nej, vaddå?”, ”Jamen, hörde ni inte?” Han blev presen-
terad som professionell och massa egenskaper, hon om hur fin 
hon var och blablabla. Han med massa saker som han var bra 
på och sådär och hon med utseende igen. ”Var det inte 
tydligt?”, [suckande:] ”Nej”. Men de fattar. Men ja, oftast med 
sånt så blir det liksom att jag lägger in de där bitarna och sen så 
– Och då fattar de. De vet. Och sen så blir det ju diskussioner, 
för jag kan inte låta bli att vara tyst.  

Jag tolkar berättelsen som att Ivan själv aktivt undviker könade 
beskrivningar av det här slaget. I den här situationen verkar det 
hända någonting med upplysningen om det bistra faktum att 
kvinnor oftare kopplas till sin kropp, kanhända drog sig säll-
skapet detta till minnes vid nästa fredagsmys.  

Eskil som identifierar sig som hetero och ibland ganska he-
teronormativ, bor med sin flickvän och förser mig med några 
exempel för att illustrera hur han fått syn på hur olika villkor 
genomsyrar hela tillvaron, ner in i minsta detalj:  

Eskil: det blir väldigt heteronormativt det där [med feminism i 
vardagliga relationer]. Men i alla fall, alltså hjälpa till att diska, 
laga mat. Allting så där, va. Något som knappast hände hemma 
hos mina föräldrar. Vi vet vem som diskade och lagade mat och 
sånt, rätt typiskt så. Och då är jag mycket bättre än mina för-
äldrar. Men samtidigt då ... samtidigt det här lilla: vem tar lik-
som när båda har det stressigt? Om vi inte riktigt har tänkt på 
vad vi ska äta vem tar initiativet då? Vem tänker först liksom? 
Då är det ju flickvännen. Vem är det som tänker när vi liksom 
ska ut, resa någonstans – vem är det som tänker några sista 
tankar sådär, har vi fixat allt med biljetter och allt sånt där. 
Alltså det är det här lilla då när man väl har kommit över det 
här stora, alltså typiska jämställdhetsproblematiken och jäm-
ställdhetsarbetet. Det är färre [män] som tar hand om grovgö-
rat hemma. När man kommit över det, då märker man ju allt 
det lilla.  
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Linn: ... just det. 
Eskil: och det tycker jag är väldigt jobbigt. För det är sånt här 
som man inte, det är sånt man behöver aktivt behöver tänka 
på. Och har man inte den uppfostran liksom, vilket jag inte har, 
jag kommer från en extremt typisk kärnfamilj så. Då blir det 
liksom att man glömmer det, eller missar viktiga saker.  
Linn: behöver du påminna dig liksom om det då? 
Eskil: ja precis. Det finns ju såna här typiska. Alltså det finns 
akademisk forskning på det här liksom; vem som kommer ihåg 
födelsedagar och vilka man ska skicka vykort till va. Så att även 
i så kallade jämställda familjer där man delar på föräldraledig-
het och man delar på tvätten och man delar på gud-vet-vad, så 
är det kvinnorna som sköter födelsedagar och så där.  

Eskil berättar om flera exempel från sin vardag och beskriver 
det som en könad oförmåga hos honom själv att tänka i ”två 
steg” till skillnad från flickvännen, och att han försöker ”lära 
sig till nästa gång”. En poäng är att dessa detaljer inte äger rum 
i något slags vakuum. Snarare kan de tolkas som en inställning 
som genomsyrar hela tillvaron, det som Eskil här beskriver som 
att han ”aktivt” måste tänka på utifrån ett genusperspektiv. 
Medan Eskil är politiskt engagerad i feministiska frågor har ex-
empelvis Ivan valt att arbeta med jämställdhet som en fråga om 
kompetensutveckling. I likhet med andra intervjupersoner som 
ägnar sig åt detaljnivån berättar de också att det kan räcka med 
att vara den som väljer att påpeka dessa detaljer på jobbet eller 
i sina nära relationer för att på olika sätt konstrueras som avvi-
kande, jobbig, tjatig och tråkig. På så vis rimmar intervjuperso-
nernas berättelser illa med vita svenskars kollektiva självbild av 
en nation befolkad av jämställda män. Samtidigt tycks osäker-
heten kring om man själv egentligen gör någon skillnad vara 
stor hos flertalet intervjuade.  

Sara Ahmed (2010) skriver om ”feminist killjoys” – feminis-
tiska glädjedödare som ständigt stör normativa sammanhang 
genom att liksom kliva in i dessa rum och påpeka vad som för-
siggår. Feministiskt engagerade män blir onekligen glädjedöda-
re i sin detaljiver och med en protesterande närvaro i till exem-
pel homosociala sammanhang. Men för att som man kunna inta 
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positionen som glädjedödare (inte minst i händelse av att man 
är vit och heterosexuell man, en kategori som egentligen Ah-
med själv knappast avser med uttrycket) förutsätts att man 
agerar utifrån någon form av annanhet. När det gäller disidenti-
fikationer i privata relationer av den typ som beskrivits i kapit-
let, förefaller det istället vanligt att försöka undvika, eller helt 
enkelt lämna sammanhanget.  

Kanhända att berättelser om praktiska vardagsdetaljer är så 
få i jämförelse med de självreflexiva resonemangen då de förra i 
alltför liten utsträckning markerar avgörande skillnader mellan 
praktik och princip, mellan feministisk kompromisslöshet och 
vardagligt jämställdhetstänkande som förordar handlingar det 
råder konsensus om – som att dela på disken – och som inte 
störtar några genusordningar eller bidrar till samhällsföränd-
ringar i andra radikala bemärkelser.  

Avslutande diskussion  
Vi kan förstå både kön och feminism som något vi ”gör” snara-
re än något vi ”är”. Göranden i sociologisk bemärkelse är kom-
plexa företeelser som sker i interaktion med andra (eller före-
ställda andra) i sociala situationer (jfr West & Zimmerman 
1987). Om vi definierar kön som något som ”görs” och ett gö-
rande av maskulinitet inbegriper dominans, tolkningsföreträ-
den och andra praktiker som utgår från tilldelade resurser i ge-
nusordningen, kan vi också tänka oss feministiska göranden 
som syftar till att upphäva den ordningen. Vi kan tänka på det 
som ett ”ogörande” av privilegier (jfr Pease 2010). Detta ogö-
rande riskerar dock ständigt att reproducera könade maktrela-
tioner i en och samma stund (Egeberg Holmgren 2011b).  

Jämställdhetspolitiska utgångspunkter skapar normativa fö-
reställningar om ”goda mäns” delaktighet i jämställdhetspoliti-
ken som både medel och mål. Denna delaktighet förväntas inte 
bara vara konsensusorienterad och konfliktfri – utan också fri 
från förluster för privilegierade män både som grupp och en-
skilda. Utifrån detta resonemang kan vi ställa två relaterade, 
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men också olika, kontexter mot varandra: å ena sidan mäns 
möjligheter till feminism som det formuleras i jämställdhets-
projektet. å andra sidan den mer genusteoretiska diskussionen 
om mäns möjligheter till feminism som i stor utsträckning 
kretsar kring möjligheten att avsäga sig, eller på andra sätt ak-
tivt avstå från, privilegier.  

Feministisk kunskapsproduktion och aktivism i välfärdssta-
ten måste förhålla sig till denna politiska scen. Den jämställd-
hetspolitiska kontexten spär på ambivalensen i frågan: feminis-
tiskt engagerade män både avviker och gör sig till avvikare i re-
lation till andra män och i-princip-positioner. De anlägger ett 
kritiskt perspektiv på jämställdhetsbegreppet – och är samtidigt 
ideala som jämställdhetsförespråkare. De lägger energi och 
tankekraft på feministiska frågor, men har ofta svårt att berätta 
vad det är som de egentligen gör.  

Jag tolkar svårigheterna att berätta om vardagliga praktiker i 
detalj som att de hänger samman med att många intervjuper-
soner vill presentera sig som ”av en annan sort” än män som 
uppfattas tala utifrån en i-princip-position. Det kan låta mot-
stridigt att inte berätta om faktiska praktiker om man vill di-
stansera sig från alla män som ”bara” är ”för jämställdhet” på 
ett principiellt plan. I praktiken förefaller det vara svårt att inte 
tjäna något på könade privilegier, och konflikter kan skapas 
med mycket små medel som ger desto större förluster och ofta 
undviks. När vi så kommer till konkreta göranden framstår be-
rättelserna därför inte sällan som antingen övergripande på ett 
svepande sätt, detaljerade ner på en nivå som kan vara svår att 
placera i de övergripande perspektiven – eller så landar reso-
nemangen i ett fokus på självrannsakan och ord.  

Det kanske mest framträdande tema som gällde feministiska 
praktiker i vardagen handlade om att tala, samtala och om ta-
lutrymmet i olika utrymmen – om (sam)talet och (tal)utrym-
met. Det rör sig om reflektioner kring att samtala med kvinnor, 
tala om kvinnor, samtala med män och vilket utrymme man 
själv tar eller inte borde ta som man. Praktikerna som handlar 
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om talet inbegriper också ett icke-görande: att ”hålla käften”. 
Just kring det egna talet framhåller många samtidigt att man 
inte nödvändigtvis lyckas och hur svårt det är att veta egentli-
gen om man lyssnat aktivt, undvikit att avbryta och undgått att 
ta talutrymmet i besittning.  

Det finns gott om uttryck för ambivalenser i intervjuerna – 
kanske för att män och feminism är ett ambivalent ämne i sig. 
Utrymmet för radikalitet och normkritik framstod också som 
begränsat i det jämställdhetspolitiska, samtidigt som dessa frå-
gor var desto viktigare för många av intervjupersonerna. En 
tolkning av att berättelserna om feministiska praktiker handlar 
så mycket om reflexivitet kring orden, och det är en tolkning av 
flera, är att det handlar om en distansering från (alla) andra 
män och från ett konsensussammanhang – en distansering som 
konstruerar annanhet, radikalitet och positivt konnoterad avvi-
kelse i den feministiska positionen.  

Mina försök att lyfta fram konkreta detaljer riskerar måhän-
da att göra intervjupersoners ansträngningar orättvisa. Aktio-
ner och aktiviteter, också de ”futtiga”, användes ofta som ex-
empel för att illustrera mer abstrakta resonemang kring olika 
feministiska förhållningssätt och självförståelser, mer än att 
praktikerna ”stod för sig själva”. Samtidigt kan mäns uppta-
genhet med egna ”funderingar” bli problematisk.  

Om feminism handlar om den Andres politiska handlings-
förmåga – vad går då feministiska praktiker utifrån privilegiera-
de och normerande positioner ut på? Frågan visar sig allt annat 
än enkel. Där intervjumaterialet var rikt på själv- och maskuli-
nitetskritiska reflektioner, var berättelserna om konkreta gö-
randen desto tunnare (även om reflexivitet i sig också kan för-
stås som en feministisk praktik). En tolkning är att det finns en 
upptagenhet med att göra den egna positionen begriplig och 
avvikande (det vill säga ”på allvar”) i förhållande till i-princip-
positioner, och att detta bidrog till att förpassa frågor om kon-
kreta feministiska praktiker till ett slags tema i förbigående. 
Men kanhända pekar mellanrummen som uppstår mellan in-
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tervjupersonernas perspektiv och ambition jämte mer konkreta 
praktiker på något annat eller något mer. Det är i språket, or-
den och samtalet som intervjupersonerna tycks agera – strida 
med både sig själv och andra och med den reproduktion av 
maktordningar som sker genom orden. I takt med att svensk 
jämställdhet kritiseras från normkritiska och postkoloniala fe-
ministiska perspektiv håller också forskningsfältet på att för-
ändras. Häri finns ett analytiskt utrymme för andra män, andra 
teorier och andra frågor som kan öppna för vilda fantasier om 
vilka ord som är möjliga också inom välfärdsstatlig jämställd-
hetspolitik.  

 Exempelvis återfinns kampen för jämställdhet dessförinnan i den svenska rösträttsrö1 -
relsen, föreningen Frisinnade kvinnor (senare Svenska kvinnors vänsterförbund) och 
Fogelstadgruppen, som alla hade koppling till tidskriften Tidevarvet (1923–1936). 
Denna längre feministiska historia inbegriper en rörelse som arbetade för fred och drev 
”kvinnofrågan” utifrån liberalism och en kristen livssyn, snarare än en socialdemokra-
tisk sådan. Ulrika Knutson (2004) föreslår att dessa kvinnors aktivism fallit ur historie-
skrivningen för att de vägrade inordna sig i partipolitiken när det begav sig, och att 
många centrala frågor sedermera kom att tas upp av en dominerande socialpolitisk 
praktik. 
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7. Fadrande, mansforskning och 
sexualiserat våld i det ”jämställda” 

Sverige 

Keith Pringle  

Fadrande  och mäns omsorg har vuxit till ett centralt fält inom 1

svensk och internationell mansforskning. I det här kapitlet ar-
gumenterar jag för att det historiskt ändå funnits en skillnad 
mellan forskningen i Sverige och de engelsktalande länderna. I 
synnerhet har frågan om mäns våld mot partners och/eller barn 
länge varit perifer i svenska diskussioner om fadrande och 
mäns barnomsorg. även om feministiska och så kallade profe-
ministiska  engelskspråkiga forskare säkert önskar sig se mer 2

av sådan forskning vid sina egna universitet har man ändå 
uppmärksammat frågan jämförelsevis mer än i Sverige. På se-
nare år har dock forskningsfältet förändrats något och vissa 
aspekter av mäns våld har uppmärksammats, också i Sverige. 
Därmed framträder en alltmer komplex och nyanserad bild av 



fadrande, och också av män som omsorgsgivare, men den 
svenska forskningen har alltjämt sina blinda fläckar.  

Huvudpoängen i det här kapitlet är att den svenska mans-
forskningen fortfarande skiljer sig från den engelsktalande på 
följande helt väsentliga punkt: sexuella övergrepp mot barn ses 
fortfarande som en långt mer central form av könsmarkerat 
våld i engelsktalande länder än i Sverige. När vi talar om 
”könsbaserat våld” i Sverige förutsätter vi automatiskt att vi 
talar om våld mot kvinnor, oftast utövat av män i nära relatio-
ner. Vi kan visserligen också syfta på konsekvenserna för barn 
av detta våld, som exempelvis barns bevittnande av våld. Men 
det svenska perspektivet på mäns våld innefattar sällan det sto-
ra antal barn som sexuellt utnyttjas av framför allt män och 
pojkar. Frågan inställer sig: Hur kan detta komma sig?  

I kapitlet ger jag några möjliga svar på detta mysterium. In-
ledningsvis ger jag en överblick av vad internationella och 
svenska studier säger om utbredningen av sexuella övergrepp 
mot barn. Utifrån denna kartläggning vill jag diskutera vad den 
får för följder, inte minst för att förstå processer kring att ”vara 
man”.  Vidare kommer jag att jämföra hur detta har förståtts i 3

svensk och brittisk mansforskning (inklusive kritisk mans-
forskning). I den avslutande delen ger jag några möjliga förkla-
ringar till den skillnaden och vad det säger oss om såväl samti-
da som framtida svensk mansforskning.  

Sexuella övergrepp mot barn som könsbaserat våld  
Låt mig inleda med en personlig reflektion. Jag har ägnat mer 
än tjugo år åt att forska om mäns våld. Till skillnad från de fles-
ta av mina kollegor inom forskarvärlden blev jag faktiskt inte 
intresserad av fenomenet utifrån ett intresse för mäns våld mot 
kvinnor. Faktum är att som ung vuxen var mitt intresse för den 
frågan pinsamt begränsad. Vad som istället – ofta motvilligt – 
drev mig att konfronteras med denna utmanande fråga var de 
återkommande berättelser om mäns och pojkars sexuella över-
grepp, som jag fick höra från barn och unga när jag arbetade 
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som socionom (se t.ex. Davis et al. 1987, Pringle 1990). Som 
socionom letade jag efter teoretiska redskap för att förstå ungas 
redogörelser för dessa övergrepp, och för att försöka finna sätt 
att bättre besvara samma berättelser. Ingenting av det jag fick 
lära mig i min masterutbildning i socialt arbete (som avsluta-
des 1981) verkade passa in på vad jag om och om igen fick höra 
från barn. Så småningom stötte jag emellertid på en del forsk-
ning som Child Abuse Studies Unit vid Norra Londons poly-
tekniska universitet hade utfört. Detta innovativa samhällsve-
tenskapliga forskningsarbete av Liz Kelly, Mary McLeod och 
Esther Saraga hjälpte mig att förstå och hjälpa de barn som be-
rättade sina hemska historier (Kelly 1988, McLeod & Saraga 
1988). Texterna gav mig också redskap att känslomässigt och 
intellektuellt förstå mäns och pojkars systematiska användande 
av sexuellt våld mot barn.  

Det här var mitt första möte med feministiska, och i synner-
het radikalfeministiska, perspektiv. Det ledde i sin tur till att 
jag började fundera på möjliga relationer mellan sexuella över-
grepp mot barn och andra former av könsbaserat våld – inte 
minst mäns våld mot kvinnor i dess alla olika former, inklusive 
pornografi och sexuellt exploaterande för kommersiella syften. 
Just dessa kopplingar studeras för övrigt fortfarande av, bland 
andra, Liz Kelly vid vad som numera är Child and Woman Stu-
dies Unit (CWASU) vid London Metropolitan University (se 
t.ex. Kelly & Pringle 2009).  

En av anledningarna till varför denna tidiga samhällsveten-
skapliga forskning från norra London var användbar för mina 
frågor om ungas berättelser om övergrepp var att den – till 
skillnad från medicinska och rättsvetenskapliga studier – direkt 
adresserade något som tydligt särskiljde sexuella övergrepp 
mot barn från andra former av övergrepp mot barn: nämligen 
den alldeles uppenbara dominansen av män och pojkar som 
förövare (Finkelhor et al. 1990, Kelly et al. 1991).  
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Omfattningen av sexuella övergrepp mot barn  
Bilden har sedan dess i princip sett likadan ut. Visserligen ut-
förs en del sexuella övergrepp mot barn av kvinnor – antingen 
ensamma eller tillsammans med män – men den obestridliga 
majoriteten av gärningsmän är fortfarande män eller pojkar. 
Det kan illustreras med den senaste svenska prevalensstudien  4

(Priebe 2009, Priebe & Svedin 2009). Denna enkätstudie visar 
på att nästan alla förövare mot flickor är män eller pojkar – oav-
sett om det gäller sexuella övergrepp med penetration, sexuella 
övergrepp med kontakt (dvs. utan penetration) eller sexuella 
övergrepp utan kontakt. Om vi summerar de flickor och pojkar 
som utnyttjas sexuellt och i siffrorna inkluderar alla former av 
övergrepp, så utgör omkring 87,5 procent av förövarna män 
eller pojkar.  

Med tanke på den tydliga dominansen av män som förövare i 
de flesta prevalensstudier under flera år och från flera länder 
kan man fråga sig vilka män och pojkar vi egentligen talar om? 
Bilden är något diffus på grund av metodologiska problem. De 
flesta större och relativt välstrukturerade studierna (Lalor & 
McElvaney 2011) ger emellertid följande bild: När det gäller 
sexuella övergrepp genom penetration, känner majoriteten för-
övare de flickor som utnyttjas. Detsamma gäller när pojkar ut-
nyttjas sexuellt, även om majoriteten av kända förövare i fallet 
pojkar som offer förefaller vara mindre än för flickor i vissa 
studier. Slutligen visar flera studier att av de kända förövarna är 
ofta familjemedlemmar eller personliga vänner och bekanta 
förövare, varibland en signifikant minoritet utgörs av den allra 
närmaste familjen, inklusive de utsatta barnens fäder. Exem-
pelvis refererar Lalor och McElvaney (2011) till en välstruktu-
rerad irländsk studie med ett nationellt sannolikhetsurval  5

(McGee et al. 2002), där familjemedlemmar utfört nästan en 
fjärdedel av övergreppen mot flickor och 14 procent av över-
greppen mot pojkar.  

Den senaste svenska prevalensstudien skiljer sig i viss mån 
från detta mönster (Priebe & Svedin 2009). Enligt denna studie 
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utfördes majoriteten av övergreppen ”med kontakt” av förövare 
som inte kände offret, oavsett om det gällde flickor eller pojkar. 
I fallet med utnyttjade flickor stod släktingar och familjemed-
lemmar för 3,4 procent av övergreppen med kontakt, och 7,4 
procent av övergreppen som inkluderade penetration. För ut-
nyttjade pojkar var siffrorna 2,6 respektive 5,7 procent. Priebe 
och Svedin diskuterar inte särskilt utförligt varför dessa siffror 
är så pass låga, och man kan omöjligt veta. Den låga andelen 
närstående förövare kan givetvis spegla hur det faktiska mönst-
ret såg ut vid tiden för denna studie. Men det finns flera anled-
ningar att tro att olika metodologiska faktorer har spelat en roll 
i att undervärdera det ansvar som familj och släktingar har. Jag 
vill här uppehålla mig vid två sådana metodologiska aspekter 
som är nära relaterade till varandra. Men låt mig först också 
nämna att Priebes (2009) studie utgjordes av ett frågeformulär 
om tidigare och nuvarande erfarenheter av sexuella övergrepp, 
som delades ut i klassrumsmiljö. Ungdomarna som deltog gick 
i tredje året på gymnasiet och var med andra ord ungefär 18 år.  

Min första metodologiska fråga till studien rör i hur stor ut-
sträckning ungdomar i denna ålder upplever att de kan berätta 
om sina erfarenheter av övergrepp (vilka troligtvis ligger rela-
tivt nära i tiden) jämfört med hur många som kan berätta sena-
re i livet. En jämförelse med andra studier ger stöd för en sådan 
kritik. I en ny stor brittisk prevalensstudie genomförd av Na-
tional Society for the Prevention of Cruelty to Children 
(NSPCC 2011) intervjuade forskarna två olika stora grupper av 
ungdomar utanför skolan.  En grupp bestod av informanter i 6

åldrarna 18–24 år, och den andra i åldrarna 11–17 år. Andelen 
som sade att de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp i den 
äldre gruppen var 11,3 procent, och i den yngre 4,8 procent. 
Dessa siffror kan förstås visa på en dramatisk minskning av 
sexuella övergrepp mot barn de senaste tio åren, men det är 
svårt att se varför detta skulle vara fallet. Det är lika troligt, el-
ler snarare mer troligt, att vi ser en så dramatisk ökning av rap-
portering först efter att en distansering blivit möjlig – en di-
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stansering som kan vara kronologisk, känslomässig och kanske 
också fysisk när ungdomar flyttar hemifrån och lämnar sin 
hemtrakt. Med avståndet i tid och plats till övergreppen ökar 
med andra ord rapporteringen.  

Den andra och till den svenska studien nära kopplade meto-
dologiska frågan handlar om vilka former av sexuella övergrepp 
som är mest troliga att unga underrapporterar? Som både Hoo-
per (1992) och jag (Pringle 1995) tidigare påpekat finns det 
stor anledning att tro att när barn och unga tillfrågas (även 
anonymt) om sexuella övergrepp är det troligt att de är försik-
tiga med att berätta om de övergrepp som ligger närmast deras 
nuvarande livssituation. Det är med andra ord högst troligt att 
de underrapporterar övergrepp som sker i deras närmaste fa-
miljekrets, särskilt om de fortfarande lever i en situation och 
eller en fysisk plats där övergrepp har skett eller fortfarande 
sker. Det kanske (men bara kanske) också kan vara så att man 
är mindre villig att avslöja intima och hemliga uppgifter i fråge-
formulär som fylls i i klassrummet än i intervju med en enskild 
forskare. Utifrån detta bör man alltså ta de siffror om främling-
ar och släktingar involverade i övergrepp med penetration som 
Priebe visar på med en viss försiktighet.  

Vad gäller den faktiska omfattningen av sexuella övergrepp 
mot barn lider internationella jämförelser av stora metodolo-
giska variationer. Men i en genomgång av de senaste största 
och metodologiskt mest sofistikerade studierna i Europa visar 
Lalor och McElvaney (2011) att andelen sexuella övergrepp 
mot barn med penetration tenderar att vara högre för flickor än 
för pojkar. Andelen penetrativa övergrepp mot flickor är 2,9–
10,5 procent (Sverige), 3 procent (Storbritannien), 4,9 procent 
(Turkiet), 5,6 procent (Irland), 7,8 procent (Grönland). För 
pojkar är prevalensen 0,6-5,5 procent (Sverige), 1 procent 
(Storbritannien), 2,7 procent (Irland) och 3,2 procent (Grön-
land). När man inkluderar icke-penetrativa sexuella övergrepp 
med kontakt är prevalensen för flickor 10 procent (Storbritan-
nien), 11,3 procent (Turkiet), 13,9 procent (Sverige), 15,8 pro-
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cent (Danmark), 19 procent (Spanien), 20,4 procent (Irland) 
och 39,8 procent (Schweiz). Motsvarande siffror för pojkar är: 6 
procent (Storbritannien), 6,7 procent (Danmark), 15,2 procent 
(Sverige), 15,5 procent (Spanien) och 16,2 procent (Irland).  

Utifrån dessa siffror menar forskarna att sexuella övergrepp 
mot barn i Europa utgör ”ett betydande hälsoproblem som 
brådskande behöver uppmärksammas, såväl nationellt i de eu-
ropeiska länderna som internationellt på en regional nivå” (La-
lor & McElvaney 2011, s. 31–32). Utifrån den statistik som La-
lor och McElvaney presenterar måste man kalla deras slutsats 
för något av ett understatement.  

Det finns självklart stora variationer mellan olika prevalens-
studier beroende på vilka definitioner och metoder man använ-
der. Men om vi enbart fokuserar på sexuella övergrepp med 
kontakt (inklusive penetration), och om vi bara förlitar oss på 
de allra största och mest gedigna enkätstudierna, hittar vi i fle-
ra studier så höga siffror om övergrepp som mellan 10 och 25 
procent av flickorna och något lägre för pojkarna (kanske mel-
lan 5 och 15 procent). Om vi dessutom har i åtanke det vi vet 
från kliniskt och terapeutiskt arbete med unga människor som 
varit utsatta för sexuella övergrepp finns det ringa tvivel om en 
tendens att underrapportera i alla dessa studier (dock till större 
och mindre grad beroende på metodologi). Det är helt enkelt 
väldigt känslomässigt svårt för de flesta att berätta eller erkän-
na (även anonymt) att de har blivit sexuellt utnyttjade (Kelly 
1998, Pringle 1995). Underrapporteringen kan möjligtvis också 
bero på att det är speciellt svårt för utsatta pojkar, eftersom 
diskursen kring sexuellt utnyttjande (t.ex. offerskap, underord-
ning, att bli sexuellt penetrerad) krockar med mer domineran-
de diskurser kring att ”vara en man” (t.ex. kontroll, bemäst-
rande, sexuellt penetrerande) (Pringle 1995). Med dessa hän-
syn tagna skulle jag vilja påstå att det är rimligt att säga att in-
ternationell evidens visar på att sexuella övergrepp mot barn är 
relativt vanliga i de flesta länder där man genomfört prevalens-
studier – inklusive Sverige.  
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Låt mig sammanfatta diskussionen hittills:  

• Nutida och tidigare forskning visar på att i de länder där tro-
värdiga studier genomförts är sexuella övergrepp mot barn en 
kriminell aktivitet som främst (men inte bara) utförs av män 
och pojkar.  

• Samtida och tidigare forskning visar på att sexuella övergrepp 
mot barn är ganska så vanliga i alla samhällen där man ge-
nomfört prevalensstudier – inklusive Sverige.  

• Trots att begreppsdefinitioner, metoder och kontexter varierar 
i de olika internationella prevalensstudierna visar forskningen 
sammantaget på att familjemedlemmar utgör en avgörande 
minoritet av dem som utför sexuella övergrepp med kontakt 
eller med penetration, även om en vidare krets av familjens 
vänner och bekanta (inklusive professionella i omsorgsfunk-
tioner) tycks stå för den största delen av övergreppen.  

Vilka implikationer har dessa forskningsresultat kring sexuella 
övergrepp mot barn för mansforskningen? Jag skulle föreslå 
åtminstone tre frågor som är värda att ta upp:  

1. Om sexuella övergrepp mot barn är ett så stort samhälls-
problem och det verkar uppenbara sig i en rad olika samhäl-
len och det främst utförs av män och pojkar, så ställer det 
avgörande frågor om vad vi kan lära oss om konstruktioner 
och processer som handlar om att ”vara en man” i dessa 
samhällen.  

2. Med tanke på att många länder, inklusive Sverige, försökt 
att få män mer engagerade i professionell barnomsorg, upp-
står nästa fråga: Vad innebär ovanstående bild av mäns 
brott mot barn för akademiska och politiska debatter kring 
viljan att engagera fler män i barnomsorg? Jag är inte emot 
att män engagerar sig i barnomsorg, om bara sexuella över-
grepp mot barn inkluderas i forskning och politisk debatt i 
frågan. Så är sällan fallet i Sverige. Att engagera män i om-
sorg ses generellt som en god sak i sig. Vad som borde fo-
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kuseras är kvaliteten på mäns omsorg – och omsorg gene-
rellt förstås.  

3. Till sist – och detta kanske är något mer kontroversiellt – 
vad säger det oss om akademiska och politiska debatter i 
många länder (inte minst i Sverige) om fadrande? återigen, 
när fadrande diskuteras i forskning och politik behöver frå-
gan om sexuellt utnyttjande av barn inkluderas. Detta har 
oftast inte gjorts i Sverige. Istället har också fadrande per 
definition förutsatts som gott. Vi behöver även här fokusera 
på fadrandets kvalitet. 

Sexuella övergrepp mot barn och mansforskning: Berättel-
ser om två länder  
Låt mig med ovanstående frågor i åtanke skissera en jämförelse 
av mansforskningen i två länder: Sverige och Storbritannien. 
Fram till 2000-talet ägnade svenska mansforskare förhållande-
vis lite uppmärksamhet åt mäns våld och/eller fäders våld i re-
lation till barn (Balkmar & Pringle 2005, Balkmar et al. 2009). 
Detta förhållande har dock förändrats. För det första har forsk-
ningen i allt högre grad kommit att fokusera på vad som kallats 
för ”hedersvåld”, framför allt fäders våld mot döttrar, i vissa 
minoritetsgrupper. Denna forskning har i sin tur varit relativt 
polariserad. Antingen har man fokuserat på frågor om 
”kultur” (Schlytter 2004) eller på normativa föreställningar om 
att vara man med mindre fokus på kultur (Eldén 2003). Det har 
dock påpekats att sådana relativt dikotoma perspektiv inte gör 
så komplexa frågor någon rättvisa (Eriksson 2006, Pringle 
2010, Eriksson & Pringle 2011). Framför allt missar förkla-
ringsmodellerna en viktig poäng – att i statliga och politiska 
dokument i Sverige har fäders våld mot barn främst fokuserat 
på etniska minoritetsgrupper och därmed ignorerat att fäders 
våld också kan ske inom den etniskt svenska majoriteten (Er-
iksson 2006).  

Den andra aspekten av mäns och fäders våld mot barn i Sve-
rige som alltmer uppmärksammats i forskning – och i politik – 
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är barns bevittnande av mäns våld mot kvinnliga partners. Det 
finns inte utrymme att här göra rättvisa åt vare sig denna 
forskning, som utvecklats snabbt de senaste åren, eller de 
komplexa processer då denna forskning effektivt och snabbt 
påverkade svensk lagstiftning. Genom denna förändring möj-
liggjordes större skydd än tidigare åt barn som bevittnat föräld-
rars (till stor del fäders) våld mot barnets andra förälder.  Bara 7

för att ge ett exempel på de större politiska, rättsliga och prak-
tiska effekterna av forskningen på detta område har Eriksson 
(2012) nyligen visat att det numera finns två olika makt- och 
genusperspektiv verksamma i svensk familjelagstiftning. Det 
äldre utgår från könskonsensusprinciper som ofta ignorerar den 
verkliga könsmässiga maktobalansen mellan föräldrar. Det and-
ra perspektivet är långt mer konfliktorienterat och fullt medve-
tet om maktrelationer mellan könen. Det senare perspektivet 
har utvecklats under det senaste decenniet, främst som ett re-
sultat av den ovan nämnda forskningen som identifierat att vis-
sa fäder inte bara utgör ett hot mot sina partners, utan också 
mot de barn som bevittnar våldet.  

Vad som förstås saknas i denna beskrivning av den senaste 
forskningen är frågan om sexuella övergrepp mot barn. Denna 
frånvaro verkar märklig, men inte bara som vi såg tidigare på 
grund av att sexuella övergrepp mot barn utgör en betydande 
del av mäns våld mot barn i Sverige och utomlands. Det är ock-
så märklig eftersom det finns en stark empirisk länk mellan 
sexuella övergrepp mot barn och barns bevittnande av fäders 
våld. Det finns nämligen, både i internationell (Hester & Rad-
ford 2001) och (i viss mån) svensk (Eriksson 2003) forskning, 
stark evidens för att det existerar överlappningar mellan de 
män som utövar våld mot sina partners och de som utövar fy-
siskt och/eller sexuellt våld mot sina barn. Den nära relationen 
mellan mäns våld mot partners (som idag är relativt väl utfors-
kat i Sverige) och mäns sexuella våld mot barn (som ägnats 
mycket mindre uppmärksamhet i Sverige) är med andra ord 
välkänd bland forskare. Trots det har intresset för sexuella 
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övergrepp mot barn varit minimalt bland såväl de forskare som 
studerar mäns praktiker som genusforskare generellt i Sverige.  

Självklart vore det fel att ge intrycket att svensk forskning 
inte alls har uppmärksammat sexuella övergrepp mot barn. I 
jämförelse med andra länder är den långt ifrån stor, men den 
finns och har varit ovärderlig. Denna forskning har dock nästan 
uteslutande skett inom medicin, psykiatri och psykologi (t.ex. 
Priebe 2009, Priebe & Svedin 2009, Svedin & Bank 2002) och 
rättsvetenskap (t.ex. Diesen 2001, Diesen & Diesen 2009). 
Vissa av dessa studier visar visserligen på en könsmedvetenhet, 
men inte från ett sociologiskt eller genusvetenskapligt perspek-
tiv. Detta gäller i synnerhet den viktiga rättsvetenskapliga 
forskning som Christian Diesen och hans medarbetare genom-
fört i många år. Annan forskning, i synnerhet den mer medi-
cinskt orienterade, tycks vara mindre genusmedveten även om 
den har varit ytterst värdefull på andra sätt, särskilt det arbete 
som Carl Göran Svedin och hans kollegor genomfört.  

Om man exempelvis går in på Socialstyrelsens hemsida hit-
tar man expertrapporten Sexuella övergrepp mot barn: Orsaker och 
risker (Socialstyrelsen 2000). I denna rapport diskuteras på flera 
ställen riskfaktorer för sexuella övergrepp mot barn. Ett av des-
sa gäller män:  

De flesta sexuella övergrepp utförs av män. Av alla över-
grepp anses 5–15 procent utförda av kvinnor (Faller, 1990, Re-
search Team, 1990, Kelly et al, 1991). I Martens (1990) kart-
läggning av polisanmälda sexualbrott mot barn 1984 var dock 
ingen av kvinnligt kön. 13 procent utgjordes av en person i 
ungdomsåren, dvs. yngre än 20 år. (Socialstyrelsen 2000, s. 7).  

Trots denna uppgift ägnas resten av rapporten väldigt lite åt 
att diskutera sexuella övergrepp mot barn som ett könat feno-
men. Trots att man i rapporten menar att andra aspekter, såsom 
klass och etnicitet, på det hela taget inte är relevanta vad gäller 
sexuella övergrepp mot barn enligt tidigare forskning, får genus 
alltså en undanskymd plats. Andra riskfaktorer diskuteras i 
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rapporten, men väldigt lite sägs om betydelsen av män och poj-
kar i sexuellt utnyttjade barns liv.  

Även om de flesta av det begränsade antalet svenska studier 
om sexuella övergrepp mot barn utförts inom medicin och 
rättsvetenskap finns det några få samhällsvetenskapliga studier 
inom samma fält. Dessa visar en större medvetenhet om de 
könsmässiga förutsättningarna för sexuella övergrepp mot 
barn. Två av dessa studier är Nea Mellbergs (2002) och Ninni 
Carlssons (2009) excellenta avhandlingar, den ena i sociologi 
och den andra i socialt arbete. Mellbergs kvalitativa studie byg-
ger på intervjuer med tretton kvinnor vars barn har utsatts för 
sexuella övergrepp av närstående manliga släktingar, i de flesta 
fall av barnets pappa. Syftet är att utforska hur mödrarna kom 
att tro på och respondera på sina barns redogörelser för över-
grepp. Den försöker på sätt och vis göra en svensk studie av 
vad Hooper (1992) tidigare genomfört i en brittisk kontext. 
Carlssons kvalitativa forskning följer å sin sida åtta kvinnor vil-
ka samtliga har varit utsatta för sexuella övergrepp – alla utom 
en av sina fäder – och deras berättelser om sina erfarenheter av 
övergreppen samt hur de bearbetat övergreppen under de efter-
följande åren. Huvudsyftet i Carlssons projekt är att undersöka 
förutsättningarna för kvinnornas bearbetande av dessa erfaren-
heter.  

Dessa kritiska genusanalyser av sexuella övergrepp mot barn 
i Sverige synliggör samtidigt den i övrigt stora frånvaron av lik-
nande studier inom mansforskning, genusvetenskap och sam-
hällsvetenskap mer generellt. I en översikt av svensk forskning 
om mäns praktiker genomförd av Balkmar och Pringle (2005) 
påpekas hur det relativt sett inom mansforskningen har lagts 
mycket mer fokus på frågor kring män och arbete (i arbetslivet 
och i hemmet) och män och hälsa, än mäns våld och i synner-
het mäns sexualiserade våld mot barn. Jämfört med mans-
forskningen i Danmark framstår sexuella övergrepp mot barn 
som ett av de få områden där man kan säga att Danmark ligger 
före Sverige (Balkmar et al. 2009, Pringle et al. 2010).  
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Dessutom – och detta är kapitlets huvudpoäng – har viktiga 
studier såsom Mellbergs och Carlssons uppenbarligen inte ska-
pat något större intresse vare sig bland de forskare som stude-
rar mäns praktiker eller andra genusforskare. Detta trots att 
sexuella övergrepp mot barn utgör ett lika stort och seriöst 
problem som mäns våld mot kvinnor, som jag försökt visa 
ovan.  

Detta nästan bisarra tillstånd i Sverige är värt att undersöka 
i sig självt. Men den allvarliga situationen förvärras när vi inser 
att Sverige skiljer sig från många andra länder. I inledningen till 
detta kapitel diskuterade jag den större kritiska forskningen 
och i viss mån också politiken om sexuella övergrepp mot barn 
som finns i många engelskspråkiga länder. Det finns inte ut-
rymme att i detalj diskutera alla länder, så jag ska här fokusera 
på det land jag känner till bäst – Storbritannien.  

Även om de flesta kritiska genusforskare i Storbritannien, 
inklusive de inom den kritiska mansforskningen, skulle önska 
sig långt större forskningsfokus på sexuella övergrepp mot barn 
(särskilt inom samhällsvetenskapen) råder det inga tvivel om 
att intresset är mycket större i Storbritannien än i Sverige. Det-
ta kan illustreras ganska så enkelt. Tidigare i kapitlet refererade 
jag till en större kritisk forskningsöversikt om mäns praktiker i 
Sverige som jag och Dag Balkmar genomfört (Balkmar & Pring-
le 2005, Balkmar et al. 2009, Pringle et al. 2010). Denna kritis-
ka översikt genomfördes som en del av en större europeisk 
forskningsöversikt finansierad av Europakommissionen inom 
det sjätte ramprogrammet. Denna översikt byggde i sin tur på 
en tidigare översikt, finansierad av det femte ramprogrammet. I 
denna tidigare forskningsöversikt genomfördes identiska un-
dersökningar av Sverige och Storbritannien (Hearn & Pringle 
2006), och den brittiska uppdaterades samtidigt som den 
svenska översikten genomfördes (Pringle et al. 2006).  

Nationella översikter som dessa är till stor del kvalitativa 
och jämförbarheten är därför ofta begränsad, bland annat på 
grund av de olika perspektiv forskarna i olika länder anlägger 
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(Pringle et al. 2011). Man bör därför vara försiktig med sådana 
jämförelser. Å andra sidan är denna jämförelse mellan Sverige 
och Storbritannien något mindre problematisk eftersom forsk-
ningsledaren i båda fallen var samma person – nämligen jag 
själv.  

Det är utifrån dessa två systematiska översikter uppenbart 
att sexuella övergrepp mot barn har fått större uppmärksamhet 
i Storbritannien än i Sverige. Man kan självklart påpeka att 
forskning generellt är större i Storbritannien än i Sverige – mer 
forskning om det mesta kan genomföras inom den brittiska 
forskarvärlden än inom den svenska. Men det är faktiskt att 
undervärdera intensiteten i den svenska forskarvärlden. Om 
man exempelvis utgår från översikterna som jämför forskning 
om män och arbete (i hemmet och i arbetslivet) tycks svensk 
forskning vara fullt jämförbar med brittisk. Men tittar vi på 
sexuella övergrepp mot barn har detta alltså fått relativt stor 
uppmärksamhet i Storbritannien och relativt liten i Sverige. Och 
det mest slående är att även feministiska forskare i Sverige i stort sett 
har ignorerat sexuella övergrepp på barn de senaste åren. Detta står i 
skarp kontrast till situationen i Storbritannien.  

I Storbritannien samlas en rad organisationer, inklusive uni-
versitet, under den av regeringen initierade och stödda paraply-
organisationen Coalition on Men and Boys. På deras hemsida står 
det att organisationen ”addresses masculinity issues across the 
range of public policy and can advise Government and other 
policymaking and service delivery agencies”. Eftersom det är en 
väldigt bred koalition som representerar en rad olika perspektiv 
på män, och den är delvis finansierad av brittiska regeringen, 
ska inte dess fokus på frågor om män ses som särskilt radikal 
eller kritisk. På uppmaning av den dåvarande regeringen publi-
cerade koalitionen 2009 en större utvärdering av brittisk forsk-
ning och politiska riktlinjer om mäns praktiker, samt gav re-
kommendationer för framtida satsningar (Ruxton 2009). Den-
na rapport har fått relativt stort genomslag i Storbritannien se-
dan den publicerades.  
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Jag skulle vilja använda mig av detta högt profilerade doku-
ment för att illustrera vilken vedertagen plats frågor om sexuel-
la övergrepp mot barn har som könsmässigt och socialt pro-
blem i brittisk forskning och politik. För att tydliggöra detta vill 
jag ta två exempel från texten. Mitt första exempel hämtar jag 
från sidan 130 i rapporten, där man diskuterar genusforskning-
ens resultat om orsaker och konsekvenser av olika former av 
övergrepp. Det framgår i den stora brittiska utvärderingen att 
män och pojkar dominerar som förövare i sexuella övergrepp 
mot barn, och att man inte funnit samma korrelation till klass, 
etnicitet och sexualitet. Slutsatsen av denna diskussion om 
människor som begår sexuella övergrepp mot barn är att till 
skillnad från dessa andra dimensioner spelar kön en central 
roll. Det påpekas också att kön tycks ha mindre betydelse vad 
gäller andra former av övergrepp mot barn än just de sexuella. 
På sidan därefter noteras att den akademiska och professionella 
förståelsen av sexuella övergrepp mot barn baseras på feminis-
tiska perspektiv, vilka kopplar fenomenet till andra former av 
könsrelaterade övergrepp på kvinnor och barn, såsom porno-
grafi, våldtäkt och våld i nära relationer. Utvecklingen av dessa 
perspektiv diskuteras också i viss mån, exempelvis de sexuella 
övergrepp kvinnor utövar (dock i mycket mindre grad än män) 
och kopplingen mellan män som varit våldsamma mot sina 
partners och män som begår fysiska eller sexuella övergrepp på 
sina barn (Ruxton 2009, s. 130–131).  

Rapporten diskuterar fler frågor än sexuella övergrepp mot 
barn, men jag har valt denna för jag tror att den illustrerar någ-
ra viktiga poänger som är relevanta för det här kapitlet. För det 
första är sexuella övergrepp mot barn centralt i rapporten. För 
det andra är det tydligt att konventionell forskning och politisk 
förståelse kring sexuella övergrepp mot barn i stor utsträckning 
utgår från feministiska perspektiv, dock inte förenklat: som vi 
har sett tydliggörs komplexiteten runt sexuella övergrepp mot 
barn i dokumentet bland annat genom att tala om de övergrepp 
kvinnor utför. Samtidigt sammanfattas de centrala aspekterna 
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kring sexuella övergrepp mot barn tydligt – det är främst kön 
och inte klass, etnicitet eller sexualitet som styr om man begår 
sexuella övergrepp mot barn. Rapporten poängterar också vad 
som har varit ett av de centrala argumenten i detta kapitel: kön 
är den främsta (men inte enda) utmärkande faktorn för sexuella över-
grepp mot barn.  

Frågan jag skulle vilja ställa till läsaren är: Kan du tänka dig 
att liknande uttalanden skulle kunna göras i en konventionell 
sammanfattning av forskning och politik kring mäns praktiker i 
Sverige? Jag kan det i alla fall inte. Varför är det så? Varför har 
svensk genusforskning generellt och forskning om mäns prak-
tiker i synnerhet inte sett sexuella övergrepp mot barn som en 
central fråga?  

Sexuella övergrepp mot barn: Att gå för långt i det 
jämställda Sverige  

Go, said the bird, for the leaves were full of children,  
Hidden excitedly, containing laughter.  
Go, go, go, said the bird: human kind  
Cannot bear very much reality.  

(T.S. Eliot, Stanza 1, ”Burnt Norton”, The Four Quartets)  

Tidigare i kapitlet ställde jag frågan: Varför tycks till och med 
feministiska forskare i Sverige till stor del ha ignorerat sexuella 
övergrepp mot barn, trots det faktum att det så uppenbart re-
presenterar ett viktigt och till stor del könsrelaterat problem i 
Sverige och har setts som sådant av deras kollegor i andra län-
der?  

I det följande kommer jag inte att försöka ge något definitivt 
svar, men jag vill presentera några olika ledtrådar till svaret. Jag 
inleder med att referera till en annan del i den brittiska rappor-
ten om forskning och politik som jag diskuterade ovan (Ruxton 
2009). Om vi utgår från forskningsresultatet att ”män utgör ett 
större hot mot barn än kvinnor” poängterar rapporten att det 
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finns en ”politisk motsättning” mellan å ena sidan försök att få 
män mer delaktiga i barnomsorg i exempelvis förskolor, famil-
jecentraler, barnavårdscentraler, hälsoprojekt och socialt arbete 
och å andra sidan försäkra oss om att barn är så trygga som 
möjligt. En av rapportens slutsatser är att ”Medan det finns po-
tentiella fördelar för barn, kvinnor och män i att öka mäns del-
aktighet i barnomsorg måste effektiva strategier finnas på poli-
tisk och praktisk nivå för att skydda barn från alla former av 
övergrepp” (Ruxton 2009, s. 132).  

Återigen skulle jag vilja fråga läsaren: Kan du tänka dig en 
konventionell rapport om mäns praktiker i Sverige, eller till och 
med en feministisk, som är så pass tydlig kring denna spän-
ning? Personligen tror jag inte det. Faktum är att detta ger en 
första ledtråd till frågan om tystnaden kring sexuella övergrepp 
mot barn inom svensk feministisk forskning. Kanske kan detta 
till viss del relateras till förhållandet mellan kön och ålder. 
Könsmässigt synliggörs våldsamma män som män, genom att 
problematisera könsrelationer blir män också synliga som män, 
som ett kön (Hearn & Pringle 2006). Detta skapar också för-
väntningar på män generellt att problematisera sin egna domi-
nerande position i en samhällelig könsordning. Dessa förvänt-
ningar på män i Sverige – med dess dominerande diskurser 
kring jämställdhet och barnorientering – har nyligen debatte-
rats livligt i exempelvis media, där mäns kollektiva ”skuld” och 
kollektiva ”ansvar” för att bekämpa mäns våld mot kvinnor ta-
gits upp (Eduards 2002). Könandet av män har ibland stött på 
mycket motstånd, särskilt från män. Maud Eduards går så långt 
att hon hävdar att kön inte accepteras som politisk dimension i 
svensk demokrati: att se män som en politisk kategori, som en 
grupp med mer makt än kvinnor, är ”det mest förbjudna” i 
svensk demokrati (Eduards 2002, s. 157).  

Vad gäller sexuella övergrepp mot barn blir detta redan så 
laddade ämne sammankopplat med ålder och föreställningar 
om män som fäder och omsorgsgivare. Som vi sett ovan i över-
sikten av svensk forskning och politik kring mäns praktiker 
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(Balkmar et al. 2009, Pringle et al. 2010) blir det tydligt att 
mycket svensk mansforskning har fokuserat på arbete i hem 
och arbetsliv. Till viss del reflekterar detta genusforskningen 
och samhällsvetenskapen mer generellt i Sverige. Vad gäller 
mäns arbete har frågan om att få män att ta omsorgsansvar, 
särskilt för barn, varit central – både vad gäller professionell 
barnomsorg och i familjer, inte minst vad gäller fadrande. De 
historiska orsakerna till detta är för omfattande för att diskute-
ra här (men se Eriksson & Pringle 2006 för en översikt). Det 
räcker med att påpeka att uppfattningen att det är gott att män 
utför mer omsorg, oavsett kontext, tycks ha blivit central inom 
svensk feministisk forskning, svensk politik och svensk offent-
lig debatt.  

I den engelskspråkiga världen har feministiska forskare istäl-
let förstått sexuella övergrepp mot barn som en del av intersek-
tionella maktrelationer såsom genus, ålder och i viss mån hete-
rosexualitet. Det är intensiteten i dessa intersektioner – och 
frånvaron av klass och etnicitet som betydelsefulla faktorer  – 8

som skiljer sexuella övergrepp mot barn från andra former av 
övergrepp mot barn (Pringle 1995).  

Utifrån detta perspektiv påpekar den ovan nämnda brittiska 
rapporten – och även jag själv när jag arbetade i Storbritannien 
(Pringle 1998) – att det politiska målet att få män delaktiga i 
barnomsorg är ett bra mål, så länge som man samtidigt ser till 
att skydda barnen. Med tanke på den specifika svenska kontex-
ten jag beskrivit kan ett sådant påstående mycket väl ses som 
överdrivet av många forskare, politiker och praktiker. Barns be-
vittnande av mäns våld mot kvinnor utmanar eller hotar inte 
dominerande positiva diskurser i Sverige kring män som fäder 
och i barnomsorg. Att däremot synliggöra sexuella övergrepp 
mot barn, med dess specifika konfiguration av åldersmässigt 
och könsmässigt förtryck, utmanar direkt det så dominerande 
svenska köns- och åldersmässiga imperativ som privilegierar 
män som fäder och män som omsorgsgivare av barn.  
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För att bredda diskussionen kan vi också lägga till ytterligare 
en annan aspekt. Ett antal socialpolitiska forskare har kritiserat 
den komparativa välfärdsmodellen som Esping-Andersen 
(1990) utvecklat. Förenklat tenderar hans modell att framställa 
den ”socialdemokratiska” välfärdsregimen som överlägsen, allt-
så den välfärdsregim som associerats med Norden och i syn-
nerhet Sverige. I jämförelse har de ”nyliberala” välfärdsregi-
merna (i Västeuropa närmast representerad av Storbritannien) 
framstått som otillräckliga. På senare år har de nordiska väl-
färdssystemen, inte minst Sveriges, också anammat idén om att 
Sverige utgör något av ett jämställdhetens paradis. Detta rykte 
har varit relativt välgrundat vad gäller fattigdomsbekämpning, 
offentlig barnomsorg och mäns och kvinnors lika möjligheter 
till föräldraledighet (Hantrais & Letablier 1996). På goda grun-
der har feministiska kommentatorer försökt utmana denna bild 
av Sverige som jämställdhetens förlovade land (Duncan & 
Pfau-Effinger 2000, Siim et al. 2007). Beskrivningarna av Sveri-
ge har dock alltjämt tenderat att skildra Sverige, och i viss mån 
de andra nordiska länderna, i en relativt positiv dager i Europa 
vad gäller genusfrågor, delvis därför att kritikerna främst foku-
serat på arbete i hemmet och arbetslivet.  

De senaste fem åren har istället en mer grundläggande kritik 
utvecklats mot mer otillräckliga svenska samhälleliga responser 
(synliga i forskning, politik och praktik) på frågor kring 
”kroppslig integritet” och ”kroppsligt medborgarskap”  – socia9 -
la problem såsom sexuella övergrepp mot barn, våld mot kvin-
nor, rasism, heterosexism, ålderism och vad som på engelska 
beskrivs som ”disableism” (ung. förtryck av funktionshindra-
de). Från detta perspektiv framstår Esping-Andersens analys 
inte bara i behov av anpassning. Den vänds upp och ned. Kriti-
ken menar att i vissa avseenden utgör Storbritannien Sveriges 
spegelbild: otillräcklig fattigdomsbekämpning, men bättre arbe-
te med frågor kring kroppslig integritet (Pringle 2011). Slutli-
gen har kritiken vidhållit att dessa mönster, åtminstone till viss 
del, kan förstås genom en jämförelse av de kollektivistiska och 
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individualistiska diskurser som präglar sociala institutioner i de 
två länderna (Pringle et al. 2010). Sexuella övergrepp mot barn 
framstår som ett av de tydligaste exemplen på sociala problem 
relaterade till kroppslig integritet och medborgarskap. Det fak-
tum att brittisk forskning, policy och praktik har diskuterat frå-
gan i större utsträckning – och som en könsmässig fråga – än i 
Sverige måste förstås i relation till två större dynamiker, två 
dynamiker som grundläggande ifrågasätter Sverige som ett 
”jämställt” och barnvänligt land.  

Sammanfattning  
I detta kapitel har jag försökt synliggöra det ganska så chocke-
rande glappet i svensk mans- och genusforskning: tystnaden 
om och tystandet av sexuella övergrepp på barn som ett stort 
könsrelaterat problem i det svenska samhället. Jag har också 
försökt visa att detta glapp har en särskild svensk dynamik ef-
tersom avsaknaden av denna forskning inte är lika slående i 
andra länder. Slutligen har kapitlet försökt att provisoriskt ge 
förslag på några aspekter som kan förklara det specifika i den 
svenska kontexten.  

Jag har kontrasterat uppmärksamheten kring barns bevitt-
nande av våld med sexuella övergrepp mot barn i svensk forsk-
ning, politik och praktik. Målet har inte varit att nedvärdera 
den viktiga svenska forskningen och politiken kring barn som 
bevittnat våld. För det är snarare otvivelaktigt ett viktigt steg 
framåt i försöken att förbättra barns livsvillkor. Frågan är varför 
ett liknande steg inte har tagits när det gäller sexuella övergrepp 
och varför omfattningen av män som förövare är förhållandevis 
obemärkt vid de fåtal tillfällen då sexuella övergrepp mot barn 
diskuteras.  

Jag har visat att på många sätt så kan sexuella övergrepp mot 
barn potentiellt rubba några av våra mest hegemoniska diskur-
ser – ”Sverige som ett jämställt och barnvänligt samhälle” och 
”(vita) mäns barnomsorg är bra” oavsett omständigheterna. 
Denna kritiska potential kommer delvis ur att sexuella över-
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grepp mot barn konstitueras av en unik sammansättning av 
sexism, ålderism och heterosexism. Sexuella övergrepp repre-
senterar också något av det mest tydliga, icke förlåtbara och 
(uppenbarligen) oförståeliga exemplen på nekandet av kropps-
liga rättigheter. Ifrågasättandet av kroppsligt medborgarskap 
och integritet tycks också vara något av den lovordade svenska 
välfärdsmodellens akilleshäl. I ljuset av detta är tystnaden kring 
sexuella övergrepp mot barn i svensk forskning, politik och 
praktik inte så förvånande.  

Istället har man fokuserat på andra former av mäns våld mot 
barn, som exempelvis bevittnandet av våldet mot deras mödrar. 
Dessa handlingar är förskräckliga, men hotar inte till närmelse-
vis det ”jämställda Sveriges” fundament lika mycket som sexu-
ella övergrepp mot barn. Uppmärksamheten kan också, som jag 
visat, riktas mot Andra män, exempelvis män från etniska mi-
noritetsgrupper i relation till ”hedersrelaterat våld” istället för 
den etniska majoriteten. Våld som utförs av män från en etnisk 
minoritet måste förstås tas på yttersta allvar, men det måste 
också det våld som utförs av män i den etniska majoriteten. 
Och om vi ska tro prevalensen för sexuella övergrepp mot barn 
i Sverige och internationellt kan sådant våld statistiskt sett ut-
föras av män såväl i etniska minoritets- som majoritetsgrupper 
i de flesta samhällen, inklusive Sverige.  

Slutligen vill jag föreslå att tystnaden kring sexuella över-
grepp mot barn i svensk mansforskning är symptomatisk för ett 
mer generellt problem i detta fält – inte bara i Sverige utan ock-
så internationellt. Olika former av mansforskning har försökt 
att förstå de komplexa dynamikerna och processerna kring att 
vara en man genom att studera mäns relationer med andra män 
eller relationer till kvinnor. Detta fokus har utgjort mansforsk-
ningens kärna både i Sverige och i andra länder. Vad som egen-
domligt nog saknas till stor del är en medvetenhet om att vi 
genom att studera relationer mellan barn och vuxna män kan 
dra viktiga andra lärdomar om de processer som relaterar till 
att ”vara en man” (Eriksson 2007). Det faktum att forskning 
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om män (inklusive kritisk mansforskning) sällan använt sig av 
barn som informanter när de studerat vuxna mäns praktiker 
framstår som en stor brist. Hur ofta ser vi exempelvis forskning 
som frågar barn om mäns föräldraskap (till skillnad från män-
nen själva eller deras partners)?  

Utifrån detta perspektiv kan tystnaden kring sexuella över-
grepp mot barn i svensk mansforskning också kommentera nå-
got större. Anledningarna till förbiseendet i forskning om mäns 
praktiker internationellt kan inte diskuteras här. Det räcker 
med att säga följande: Om vårt syfte är att verkligen förstå de 
processer som relaterar till ”att vara en man”, så kan vi inte 
ignorera mäns relation till barn. Och om vårt mål verkligen är 
att ifrågasätta mäns våld generellt, kan vi inte hoppas att göra 
så utan att ge sexuella övergrepp mot barn lika mycket upp-
märksamhet som mäns våld mot kvinnor. För mig sammanfal-
ler dessa mål.  

 Begreppen föräldraskap och faderskap, i likhet med deras engelska motsvarigheter 1

”parenthood” och ”fatherhood” – är oprecisa och motsägelsefulla. Därför använder jag 
mig istället av två mer specifika engelska begrepp – ”parenting” och ”fathering”, som 
tydligt implicerar praktiker och processer. Eftersom svenskan intressant nog tenderar 
att sakna ord som uttrycker processer skapade den feministiska filosofen Ulla Holm 
(1993) för tjugofem år sedan de svenska begreppen ”modrande” och ”fadrande” för att 
motsvara de engelska begreppen. Maria Eriksson (2003) har senare sett behovet av att 
också mynta begreppet ”föräldrande”. 

 Jag använder mig av begreppet ”profeminist” av två anledningar. För det första är det 2

standard i den internationella forskningslitteraturen kring kritisk mans- och maskulini-
tetsforskning (Flood et al. 2007) och som sådant är det också applicerbart i svensk 
forskning. För det andra utvecklades begreppet delvis som ett svar på insikten om att 
även om det var önskvärt att män skulle vara involverade i att hjälpa till med utveck-
lingen av feministiska perspektiv och handlingar, så har det samtidigt funnits en besvä-
rande tendens att män, som forskare och/eller aktivister, annekterar eller koloniserar 
sina kvinnliga kollegors ansträngningar och framsteg (Hanmer 1990). Som profeminis-
ter kan män alltså aktivt stödja feminismen utan att för den skull befinna sig mitt i 
rörelsen. Se Egeberg Holmgren (2011b).
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 I detta kapitel försöker jag undvika begreppen maskulinitet/maskuliniteter och hege3 -
monisk maskulinitet så långt det går. Detta eftersom jag i allt högre grad tycker att 
dessa begrepp – trots att de en gång var användbara – förvirrar mer än klargör, vilket 
har diskuterats mer utförligt på annat håll (Hearn 2007). Vi har behov av nya begrepps-
liga verktyg (se exempelvis K. Andersson 2008, samt Andersson, Gottzén och Egeberg 
Holmgrens bidrag i denna antologi). 

 Prevalens beräknas genom att dela antalet fall av ett visst fenomen (i detta fall sexuel4 -
la övergrepp mot barn) i en särskild population med det sammanlagda antalet personer 
i populationen. Prevalensen uttrycks ofta i procent. 

 Sannolikhetsurval är ett urval där alla individer i en population har en känd sannolik5 -
het att bli utvalda i urvalet. Alla individer har alltså en chans att bli utvalda. Sannolik-
hetsurval används för att motverka forskarbias.

 Forskarna använde sig av sannolikhetsurval.6

 För en klargörande sammanfattning av denna forskning och dess påverkan på policy 7

och rättsväsende, se Eriksson (2010). 

 Förutom i de fall av sexuellt utnyttjande av barn för kommersiella syften där det kan 8

vara så att dessa dimensioner ofta har en betydande kraftfullhet – självklart ihop med 
genus, ålder och heterosexualitet (Pringle 2009). 

 Se Pringle (2010), Pringle et al. (2010) och Pringle (2011) för mer om kroppsligt 9

medborgarskap i detta sammanhang. 
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8. Gola aldrig! Pedofilen som 
undantag  

Kjerstin Andersson  

”Pedofiler det är ett undantag i min hjärna”, svarar Salim på 
ledarens fråga om det är okej att ange någon till polisen. Salim 
deltar tillsammans med några andra unga killar i det manualba-
serade behandlingsprogrammet Aggression Replacement Trai-
ning (ART) på ett särskilt ungdomshem. Killarna är alla mellan 
14 och 18 år, och placerade på en utredningsavdelning i väntan 
på att få plats på en behandlingsavdelning, HVB-hem  eller få 1

åka hem. Flera av dem har anmälts för misshandel eller narko-
tikaanvändning, medan andra är placerade på grund av problem 
i hemmiljön. ART är ett populärt behandlingsprogram vid 
många ungdomshem i Sverige och syftar till att förbättra kri-
minella ungdomars sociala färdigheter, ilskekontroll och mora-
liska resonemang (Goldstein, Glick & Gibbs 1998). Program-
mets teoretiska grund hämtas i utvecklingspsykologi och social 
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inlärningsteori (Luria 1930, Kohlberg 1958, Bandura 1977) och 
manualen består av teoretiska resonemang kring de tre kursde-
larna och detaljerade beskrivningar av lektioner.  I det här ka2 -
pitlet kommer ART att utgöra en bakgrund till de diskussioner 
som kommer att stå i fokus.  

Dagens övning består i att killarna ska diskutera ett mora-
liskt dilemma, en så kallad problemsituation, som beskrivs i 
manualen på följande sätt: ”Jake langar knark [...] Jake ber sin 
yngre bror [George] att inte berätta det här för någon. Vad bör 
George säga eller göra?” (Goldstein et al. 1998, s. 323). Killar-
na får därefter besvara ett antal påståenden med ja, nej eller vet 
inte, däribland påståendet: ”är det någonsin rätt att ange nå-
gon?”, vilket de kan besvara med ”ibland/aldrig/vet inte”. Två 
av killarna, Roger och Felix, diskuterar vad det innebär att ange 
någon: ”asså ange betyder ju, att du är såld, du är knullad, eller 
vaddå?”, frågar Felix och Roger förtydligar: ”du golar”. Alla ele-
ver som deltar i studien  och som svarar på frågan om det finns 3

någon omständighet som gör det okej att ange någon svarar 
”nej” eller att det måste råda väldigt speciella omständigheter. 
Att gola har i forskningslitteraturen beskrivits som del av vad 
som kallas för en kriminell hederskodex (eng. convict code, Irwin 
& Cressy 1962, Sykes 1958, Wieder 1975, Åkerström 1986). 
Lawrence Wieder (1975) beskriver i sin studie hur hedersko-
den upprätthålls av både interner och personal, och hur den 
organiserar det sociala livet innanför fängelsemurarna. Redan 
1930 påpekade New York Crime Commission:  

It is common knowledge that there is a prison code among the 
convicts whereby no inmate whether he be a trusty or a poten-
tial parole, dare inform the wardens, or the guards, against 
another inmate. (citerad i Winfree, Newbold & Tubb 2002, s. 
214)  

Enligt Wieder (1975) reglerar hederskoden hur man bör och 
inte bör agera som internerad i fängelse, men är något de flesta 
interner stött på och lärt sig leva i enlighet med redan utanför 
fängelsemurarna (Sykes 1958, Thomas & Foster 1973). He-
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derskoden har då snarare förts in i fängelset från en mer allmän 
kriminell kultur än uppstått i fängelset. Liknande regelsystem 
återfinns i de flesta miljöer med en stark grupplojalitet såsom 
poliskåren, fängelsevakter och lärarkollegier (Irwin & Cressey 
1962), men även i behandlingsmiljöer såsom ett särskilt ung-
domshem.  

Carolyn Newton (1994) menar att hederskoden kan förstås 
som en del av ett manligt homosocialt regelsystem och bygger 
på en föreställning om vikten av att män uppvisar ett manligt 
beteende och solidaritet i sällskap med andra män. Detta regel-
system menar hon återfinns såväl bland icke-kriminella arbe-
tarkillar (jfr Willis 1983) som i kriminella kretsar (jfr Sykes 
1958). Golaren förråder inte enbart en eller flera kompisar eller 
interner, utan hela kollektivet. Han förråder den samhörighet 
som råder i kriminella kretsar i dess möte med omvärlden (Sy-
kes 1958). En del av den kriminella hederskoden utgörs av att 
pedofiler och våldtäktsmän kan utsättas för våld i fängelser (Pa-
lermo 2005). I sin etnografiska studie av män i brittiska fängel-
ser hävdar Yvonne Jewkes (2005)  att något händer med inter4 -
ners olika erfarenheter, föreställningar och trossystem när de 
kommer till fängelset och att de förenas av de krav och restrik-
tioner som ställs på dem där. Dock är det inte är så enkelt att 
alla män som döms till fängelse följer en mekanisk ordning, där 
fängelsevistelsen blir till en del av en kriminell karriär som in-
dividen rättar sig efter (Jewkes 2005). Individerna utgör inte 
enbart en del av strukturen, utan ska förstås som en komplex 
sammansättning av erfarenheter som konstruerar sin identitet 
genom att anpassa sig till och göra motstånd mot den sociala 
och kulturella omgivningen. Det är viktigt att här påpeka att 
ART-diskussionerna som presenteras i kapitlet inte har spelats 
in i en fängelsemiljö utan på ett särskilt ungdomshem, där 
ungdomar placeras utifrån olika behov och med stöd av olika 
lagstiftning. Men som vi kommer att se är hederskoden verk-
sam även här.  
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Jag kommer i det här kapitlet att titta på hur hederskoden 
och förbudet mot att gola används av eleverna, men också den 
speciella position som pedofiler och andra manliga sexualför-
brytare ges i killarnas diskussioner. De hypotetiska dilemman 
som diskuteras på ART-lektionerna resulterar i beskrivningar 
av dekontextualiserade förhållanden som enbart innefattar 
tänkta våldssituationer, tänkta reaktioner, tänkta offer och 
tänkta förövare. De dekontextualiserade situationer som disku-
teras gör det möjligt för eleverna att göra tydliga referenser till 
hederskoden och förenkla diskussionen till att i huvudsak gälla 
antingen eller-påståenden, eller som Felix säger: ”det finns bara 
ett sätt, antingen så golar du eller så golar du inte”.  

Att förhandla en position  
En intressant aspekt av koden är att den inte enbart upprätt-
hålls av interner utan även av personal. Hederskoden kan anses 
utgöra en del av ett större institutionellt sammanhang. I denna 
studie märks detta genom att ART-övningen gör anspelningar 
på koden då frågan ställs om det är rätt att ange någon. Detta 
antyder att koden på något sätt anses vara, enligt ART-manua-
len, relevant för unga killar med social och kriminell problema-
tik att diskutera. Det framgår också under ART-lektionerna att 
ledarna förväntar sig att killarna ska argumentera i enlighet 
med koden och uppmanar dem att tänka i nya banor. Wieder 
(1975) visar i sin studie att hederskoden accepteras av fängel-
sepersonalen som en giltig motivering till att de intagna vägrar 
svara på frågor, eller accepteras som anledning till att interner-
na är i behov av skydd. Han menar att formuleringen ”du vet 
att jag inte golar” reglerar sociala relationer genom att peka ut 
tydliga positioner för den som talar och den som lyssnar – och 
den som det talas om. Men hederskoden kan också användas 
som ett analysverktyg som gör det möjligt att förstå utsagor 
och beteenden (Wieder 1975). Wieder beskriver hur persona-
len i hans studie försökte visa sig kompetent genom att identi-
fiera och acceptera koden, snarare än bestrida den. En av de 
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retoriska fördelarna med hederskoden är dess flexibla struktur 
som gör att den är användbar i en uppsjö av situationer, vilket 
gör att det åligger lyssnaren att upptäcka kopplingen mellan 
hederskoden och det som sagts, eftersom hänvisningen till ko-
den inte alltid är explicit (Wieder 1975). Det kan handla om att 
en intern vägrar att berätta var en annan intern befinner sig. 
Att som lyssnare relatera ett sådant påstående till hederskoden 
är avhängigt av, och visar på, en specifik kompetens.  

I de fall jag här kommer att diskutera är regeln att aldrig gola 
dock uttalad och explicit. Jag kommer snarare att undersöka 
vad killarna och personalen gör och hur de positionerar sig ge-
nom att hänvisa till koden. I detta kapitel kommer jag att se 
hederskoden som det regelsystem som ungdomarna aktivt an-
vänder sig av med ett diskursivt syfte att konstruera särskilda 
identitetspositioner (Davies & Harré 1990), men även som ett 
regelsystem som personalen har kännedom om och i vissa fall 
försöker utmana. Jag hävdar alltså att både eleverna och perso-
nalen har kännedom om och visar upp en kompetens i att an-
vända koden, som innebär att olika positioner förhandlas i rela-
tion till en kriminellt orienterad identitet.  

Analyserna av kapitlet bygger på Membership categorisation 
analysis (MCA) (Sacks 1992, se också Kitzinger 2005, Stokoe 
2003) och positioneringsanalys (Davies & Harré 1990). Genom 
MCA belyses kopplingar mellan kategorier och aktiviteter i tal 
och hur dessa kopplingar skapar en inre logik och moral i sam-
tal (Kerby & Rae 1998, Tholander 2002). Kategorin mördare till-
skrivs exempelvis vissa aktiviteter som fysiskt våld, men knyts 
också till en moralisk värdering av både handlingarna och per-
sonen. På motsvarande sätt kopplas vissa handlingar till speci-
fika kategorier. Att beskriva en händelse som våldtäkt definie-
rar de inblandade parterna på ett annat sätt än om handlingen 
beskrivs som sex. Det görs samtidigt kopplingar till andra soci-
ala kategorier. Våldtäktsman kopplas till manligt genus, vilket 
resulterar i att det överhuvudtaget är svårt att tala om en 
”kvinnlig våldtäktsman” – trots att kvinnor begår liknande 
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handlingar. Genom att använda vissa kategorier, genom att an-
spela på andra och genom att undvika ytterligare andra, skapar 
också talaren en viss bild av sig själv, en viss position och en 
viss identitet i samtalet. Positioneringsanalysen uppmärksam-
mar just hur talare i ett samtal kan välja (mer eller mindre 
medvetet) att beskriva en händelse eller person utifrån ett visst 
perspektiv som i sig markerar hur talaren förhåller sig till hän-
delsen eller personen. Att beskriva någon annan som barnslig 
eller omogen indikerar att jag inte uppfattar mig själv på sam-
ma sätt utan snarare som motsatsen, som vuxen och mogen.  

I analysen av de videoinspelade ART-lektionerna, där jag 
själv deltog, har jag fokuserat på killarnas och personalens akti-
va bruk av vissa kategorier och hur dessa resulterar i olika iden-
titetspositioner. Jag kommer också att visa vilka diskurser som 
killarna och personalen använder sig av i diskussionerna. Med 
diskurs menar jag specifika samtalsmönster kopplade till iden-
titetsområden, såsom i det här fallet maskulinitet och krimina-
litet.  5

Vem kan man gola på?  
I ART-manualen finns ytterligare en lektion beskriven där det 
huvudsakliga dilemmat handlar om ifall det är okej att ange 
någon. I denna lektion består Leons problemsituation i att hans 
kompis Bob planerar att rymma från en institution för killar 
och han ber Leon att följa med (Goldstein et al. 1998). Dilem-
mat diskuteras av eleverna Roger, Felix och Emil.  På frågan om 6

det finns något tillfälle då det är okej att ange någon reagerar 
Roger så här:  

Roger: Jag kan säga två saker på en gång. Om jag får avbryta 
((håller upp två fingrar i luften)). Pedofiler och våldtäktsmän. 
Xxx. 
Caesar: Okej. ((vänder sig mot Felix))  
Felix: Jag håller med. 
Caesar: Samma? 
Felix: Pedofiler och våldtäktsmän. [...]  
Felix: Ah, jag skulle gola på en våldtäktsman asså. 
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Roger: Våldtäktsman, pedofiler. Jag skulle gola ner dom på en 
gång asså. 
[…] 
Caesar: Varför just vå- 
Felix: JAG SKULLE INTE LäGGA. Nej. Jag skulle inte heller 
göra det. Jag skulle inte ens ringa till polisen. ”Ah jag vet att 
det är han.” ((pekar i luften))  

Precis som Salim i inledningen av kapitlet menar Roger att pe-
dofiler och våldtäktsmän utgör ett undantag mot regeln att inte 
gola. Roger får också inledningsvis medhåll av Felix, som ut-
tryckligen säger att han skulle gola på en våldtäktsman. Men 
när Caesar börjar fråga varför just våldtäktsmannen ges denna 
speciella position, menar Felix att han ”skulle inte lägga” sig i, 
vilket refererar till ytterligare en regel i hederskoden som Wie-
der (1975) beskriver, nämligen att inte bry sig om andra krimi-
nellas förehavanden. Felix ändrar sig alltså, och menar att re-
geln om att inte gola väger tyngre än hierarkiseringen och ut-
frysningen av sexualförbrytare ur den kriminella gemenskapen. 
Han hävdar nu att han ”inte ens” skulle ringa polisen om det 
gällde en sexualförbrytare. Han inkluderar därmed pedofilen 
och våldtäktsmannen i kategorin kriminella som omfattas av 
hederskoden. Det är märkbart att det pågår en förhandling mel-
lan eleverna som antar något skiftande positioner i diskussio-
nen. I sitt positioneringsarbete i relation till ledarna och Roger 
kan Felix ses anta en mer simplistisk hållning, där förbudet 
mot att gola är överordnat eventuella undantag, medan Roger 
och tidigare Salim menar att pedofiler och våldtäktsmän utgör 
undantaget mot regeln att inte gola. Pedofilen och våldtäkts-
mannen positioneras alltså utanför det regelsystem som he-
derskoden utgör. Den manlige sexualförbrytaren står trots det-
ta inte under samma beskydd som andra kriminella och skulle 
därmed vara möjlig att gola på.  

Rogers påpekande visar på en kännedom om den speciella 
position som just sexualförbrytare har i kriminella kretsar och 
fängelsemiljöer. Forskning har visat på sexualförbrytares utsat-
ta situation i fängelser (Åkerström 1986, Presser & Gunnison 
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2001, Petrunik 2005, Winfree, Newbold & Tubb 2002). Många 
interner hanterar upplevelsen av att bli internerad genom att 
uppvisa aggressivitet, fysisk styrka eller olika former av maktö-
vertag. Det innebär i sin tur att interner som uppfattas som 
svaga, som exempelvis sexualförbrytare riskerar att utsättas för 
de andra internernas våld (Jewkes 2005). Det är framförallt 
barnsexförbrytare, som står lägst i hierarkin och ofta utsätts för 
våld och är i behov av beskydd i fängelset.  

Pedofilen som kategori  
Vad är det då som gör sexförbrytaren annorlunda mot andra 
förbrytare? Pedofilens (inklusive våldtäktsmän och andra man-
liga sexförbrytare ) speciella position kan förstås i relation till 7

hederskodex och föreställningar om maskulinitet, men även 
utifrån Giorgio Agambens (2003) teori om undantagstillstån-
det och det nakna livet.  

Det som står i fokus är alltså idén om pedofilen och vilken 
funktion denna idé har i tal (Hacking 2000). Idén om pedofilen 
har paradoxalt nog ganska lite att göra med barns och vuxnas 
faktiska erfarenheter och upplevelser av sexuella övergrepp. 
Pedofilen ska här ses som en ”interaktiv kategori” (Hacking 
2000, s. 174), som växelverkar med människor och deras bete-
enden. Pedofilen som interaktiv kategori ger upphov till en typ 
av klassifikation som ”bildar människor” genom att kategorise-
ringen påverkar människors beteenden, såväl de som pekas ut 
som pedofiler som de som pekar ut eller på annat sätt kommer 
i kontakt med personen i fråga (Hacking 2000, se också Sacks 
1992). Att eleverna i studien använder sig av kategorin pedofil 
påverkar alltså hur de uppfattas av andra och hur de uppfattar 
sig själva. Kategorin fyller en retorisk funktion och gör vissa 
sätt att argumentera möjliga och resulterar i vissa identitetspo-
sitioner. Kategoriseringar och klassifikationer av människor är 
alltid värdeladdade då de identifierar vem som har eller löser 
problem, vilka som är goda och onda; de tillskriver värde till 
individer och resulterar i moraliska indelningar. Kategorierna 
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och hur de länkas till varandra utgör logiska kedjor som redu-
cerar komplexitet och gör vissa tolkningar mer troliga än andra. 
Kategorin pedofil ser jag som ett ”självförklarande” begrepp 
(Andersson 2008, Kvist 2002), vilket innebär att dess innebör-
der inte är öppna för förhandling på samma sätt som andra ka-
tegorier.  

Richard Collier (2001) har studerat hur pedofilen konstrue-
ras som ett specifikt maskulint och sociokulturellt fenomen 
inom populärkultur och juridik. Enligt Collier (2001, s. 225) är 
pedofilen ”a being, an identifiable figure with its own ontology” 
(kursivering i original) som positioneras utanför samhället och 
som förstås som essentiellt Annorlunda. Pedofilen kan alltså 
sägas vara och därmed behandlas som något i grunden väsens-
skilt från både ”vanliga män” och ”vanliga kriminella” och av-
viker från generella normer och föreställningar om normalt 
manligt beteende. ”Vanligt” kriminellt våldsbeteende faller 
därmed inom ramen för den manliga normen, medan pedofilen 
faller utanför den gängse förståelseramen. Pedofilen utgör sna-
rast den ultimata bilden av manlig farlighet (Collier 2001).  

Collier är inte ensam om att beskriva pedofilen som idealty-
pen för manlig farlighet. Anneke Meyer (2010) menar att pedo-
filen förkroppsligar den mycket farliga främlingen (the stranger-
danger). Enligt Meyer är föreställningen om ondska central för 
konstruktionen av pedofilen, vilket inkluderar ett särskilt sätt 
att tänka, en speciell karaktär och ett typiskt beteende. Pedofi-
len kan liknas vid en ”klassisk folkdjävul” (Meyer 2010, se ock-
så Cohen 1987), den ”fula gubben” som det är normalt att vara 
rädd för och som samhället och individer inte behöver eller ska 
visa barmhärtighet eller förståelse för. Vikki Bell (2002) har 
analyserat publicerandet av bilder på dömda sexförbrytare som 
den numera nedlagda brittiska tabloiden News of the World 
genomfört. Hon visar på hur utpekandet skapar en skiljelinje 
mellan pedofilen och ”normala” individer, där pedofilen fram-
står som konstant och oåterkalleligen farlig, som omänsklig 
och oförståelig. Ideologiskt är det viktigt, enligt Bell (2002), att 
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i den redaktionella texten konstruera pedofilen som skild från 
familjen och hemmet. Michael Petrunik (2005) menar i sin ana-
lys av ”farlighet”, att vem som slutligen definieras som farlig 
föregås av en maktkamp där olika intressen konkurrerar om att 
göra anspråk på rätten att definiera farlighet, och att olika re-
surser används i den kampen. Pedofilens farlighet grundas i 
huvudsak på förståelsen av dess offer – barn, och den framtids-
tro, oskuldsfullhet och skyddsvärde som tillskrivs och förknip-
pas med kategorin barn. Men pedofilen utgör även ett hot mot 
en av de (eller den) viktigaste institutionerna i samhällskrop-
pen – familjen, som ska utgöra det primära skyddet för barnet 
mot risker i omgivningen.  Pedofilen kan förstås som att han – 8

för i den allmänna diskursen är pedofilen alltid en man – hotar 
samhällets normalitet från en utifrånposition, vilket inte sexu-
albrott inom familjen gör på samma sätt. Sexualbrott inom fa-
miljen hotar inte samhället utan ”bara” den privata domän som 
offrets familj utgör (Evans 2003).  9

Pedofilens farlighet skulle kunna vara en orsak till varför 
eleverna pekar ut just sexualbrottslingar som en särskild typ av 
förbrytare, men det förklarar inte varför pedofilen utgör ett un-
dantag från regeln om att aldrig gola. Dale Spencer (2009) me-
nar att sexförbrytare är det västerländska samhällets paria , 10

och att de föreställs vara styrda av en sjuklig och obotlig biolo-
gi. Spencer (2009) använder sig av Giorgio Agambens teori om 
homo sacer eller det nakna livet i sin analys av pedofilen. Enligt 
Agamben är homo sacer ett liv utan form eller värde, som står 
utan de politiska och legala rättigheter som tillskrivs den nor-
male medborgaren (Spencer 2009). Sven-Olof Wallenstein 
(2005) skriver i introduktionen till Agambens Undantagstillstån-
det att: ”homo sacer är en paradoxal randgestalt, den som är ab-
solut utanför rättsordningen, den människa som kan dödas 
utan vidare, men därför inte heller kan offras” (s. 9) – den som 
i sin position såsom stående utanför samhället är oumbärlig då 
denne utgör en relief till det normala, i det inkluderings- ex-
kluderingsförhållande som samhället utgörs av. Spencer (2009) 
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menar att de lagar, i främst USA och Storbritannien, som krä-
ver att dömda pedofiler ska meddela grannskapet sina brott 
(community notification) eller tvingas bära GPS efter avtjänat 
straff innebär både en begränsning av rörelsefrihet och en ex-
kludering från samhället. Detta tolkar Spencer som en bann-
lysning av sexförbrytaren, som positionerar denne i ett laglöst 
rum, eller som Agamben (2005) kallar det: ett läger. Agamben 
tar som exempel fångar i koncentrationsläger som har avskiljts 
från samhället och placeras i ett läger där samhällets lagar upp-
hört att gälla. Ett nutida exempel på samma fenomen, menar 
Agamben, är flygplatsers kontroll av misstänkta terrorister. 
Lägret existerar alltså i isolerade nischer i samhället, men utgör 
samtidigt en integrerad del av det. Spencer (2009) menar att 
ett nutida läger, i Agambens bemärkelse, är de utrymmen i 
USA under motorvägar och liknande dit dömda sexförbrytare 
hänvisas då de inte tillåts bosätta sig i närheten av skolor eller 
offentliga parker. De hänvisas istället till platser i samhället 
som inte är avsedda som boplatser eller ens platser för männi-
skor att vistas på, platser som är isolerade från och samtidigt 
utgör en integrerad del av samhället. I lägret råder ett konstant 
undantagstillstånd; det har blivit regeln (Spencer 2009) och i 
lägret kan våld utövas mot homo sacer utan att det uppfattas 
som ett brott. Den som utlyser undantagstillståndet kallar 
Agamben för den suveräna, den som har makten att upphäva 
lagen.  

Konsekvensen av den speciella lagstiftning som har uppstått 
i USA, Storbritannien och Kanada (så som Megan’s Law och 
Sarah’s Charter, se Farkas & Stichman 2002) innebär att sexu-
alförbrytarna överges eller förskjuts av lagen och samhället 
men också att de hålls fångna av den (Spencer 2009). Lagstift-
ningen, som ofta är uppkallad efter barn som utsatts för brott, 
blir till en symbol för barns okränkbarhet och oskuld, men ut-
gör också en gräns mellan det civiliserade samhället och ett lag-
löst naturtillstånd. Att förskjutas av lagen och samhället inne-
bär dels ett straff för att ha skändat det okränkbara och heliga 
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(i det här fallet de utsatta barnen), dels att ordning återupprät-
tas och att det okränkbara upprätthålls. Detta innebär också att 
ett ifrågasättande av dessa lagar utmanar den moraliska ord-
ningen i samhället (Spencer 2009). I denna kontext kan he-
derskoden ses som en del av det civiliserade samhället och ut-
gör en del av en samhällelig ordning, men också som en inoffi-
ciell lag (dock inte i juridisk mening, förstås) där brott mot la-
gen bestraffas på olika sätt. Hederskoden omfattar alltså före-
ställningen om sexualförbrytaren som homo sacer, som stående 
utanför rättsordningen, varande den som bannlyses och försätts 
i undantagstillstånd, förvisas från den sociala och moraliska 
ordningen, och därigenom utgör reliefen till det ”normala”. Att 
göra undantag för pedofiler och våldtäktsmän innebär att den 
moraliska ordningen som den kriminella hederskoden utgör 
tydliggörs, där gränsen mellan den ”normale” kriminelle och 
den ”onormala” pedofilen – homo sacer – upprätthålls.  

”Hellre skydda en mördare än en våldtäktsman”  
Den moraliska ordning som enligt hederskoden bannlyser sex-
ualbrottslingen kan ses som stående i konflikt med det ”norma-
la” samhällets bedömning av olika våldsbrott, där straffet för 
mord är högre än för sexualbrott. Hur allvarlig skada ett offer 
uppfattas lida beror i den allmänna diskursen på hur offret upp-
fattas: dess ålder, kön och eventuella begränsningar som påver-
kar föreställningen om skadans grad. Ju yngre och sårbarare ett 
offer uppfattas vara, desto större skada anses det lida (Petrunik 
2005). Ett barn som utsätt för våld uppfattas skadas värre än en 
vuxen man som utsätts för samma våld. Avgörande för hur all-
varlig en skada tolkas vara är också vilken typ av våld den 
kommer av. Petrunik (2005) menar att sexuellt våld anses mer 
skadligt än annan typ av våld i Nordamerika och Västeuropa, 
speciellt då det involverar barn.  

I diskussionen om vem som omfattas av hederskoden och 
därmed skyddas från att anges, och vem man kan gola på, ger 
Roger två tydliga exempel. Han menar att han hellre skulle 
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skydda en mördare än en våldtäktsman. Han skulle till och med 
gå så långt att han snarare skulle ”skydda en som dödar hundra 
människor än en som våldtar en flicka”. I hans jämförelse är det 
alltså enligt Roger ett större brott att våldta en flicka, än att 
mörda hundra personer. Roger karaktäriserar i sitt påstående 
offret utifrån dess ålder och dess kön – ”en flicka”, till skillnad 
mot ”människor” som inte ges någon närmare beskrivning. När 
Roger beskriver offret för en våldtäkt som ”en flicka” drar han 
på en diskurs om ett maktlöst men också skyddsvärt offer – 
mer skyddsvärt än människor i allmänhet, vilket innebär att 
brottet våldtäkt, i enlighet med Petrunik (2005), konstrueras 
som mer allvarligt än mord. Roger markerar hennes högre vär-
de genom att sätta det i relation till de 100 människornas stör-
re numerär. För Roger handlar det alltså inte om att minska 
lidandet för så många människor som möjligt, utan att minska 
det värdemässigt större lidandet hos en flicka.  

Roger förklarar skillnaden mellan att våldta och att mörda 
en människa, och logiken bakom den olika behandlingen av de 
båda brottstyperna. Hans argument får stöd av både Emil och 
Felix. Roger menar att en våldtäktsman:  

Roger: Gör en handling som inte är acceptabel på nåt sätt.  
Felix: Asså uff. Det funkar inte bara asså. 
Caesar: är det okej att mörda någon? 
Roger: Okej, om vi säger så här jag tycker.  
Felix: Xxxx 
Roger: Det är mer okej att mörda en människa än att våldta en 
människa eftersom, vad heter det, man mördar en människa 
[...]  
Roger: Om man mördar en människa, då lever inte den andra 
personen vidare heller förstår du. Den som blir mördad. Våld-
tar en kvinna. Kvinnan lever.  
Emil: Egentligen är inget rätt utav dom men (jag) eh håller 
med nog lite där.  
Felix: Hellre en mördare. Hellre en mördare. 
Roger: Hellre skydda en mördare än en våldtäktsman. 
Caesar: Men ska man skydda en mördare? 
Felix: Egentligen inte. Men om det är nått utav dom här två 
fallen  
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Caesar: Du säger ”egentligen inte”. Vad menar du? 
Felix: Om det är nått utav dom här två fallen då, är mördaren 
skyddad.  

Roger inleder med att slå fast att en våldtäktsman gör en hand-
ling som inte är acceptabel. Roger baserar sitt resonemang på 
en föreställning om lidande, där den mördade personen inte 
längre lider, medan våldtäktsoffret får leva med det våld hon 
utsatts för. Roger orienterar mot en könad förståelse av offer- 
och förövarpositionerna vid sexuellt våld och beskriver våld-
täktsoffret som en kvinna. Utifrån den heterosexuella matrisen 
gör det förövaren till en man. Rogers resonemang kan ses som 
en relativisering och moralisk hierarkisering av olika typer av 
förövare, där mördaren står ett steg över våldtäktsmannen på 
den moraliska stegen. Caesar frågar om det är okej att mörda 
någon, vilket är en annan fråga än om det är okej att ange nå-
gon. Emil, som hittills under diskussionen har hållit sig lite i 
bakgrunden, håller med Roger i hans resonemang när han sva-
rar på Caesars fråga. Han argumenterar för att båda typerna av 
brott är fel, men håller med Roger i att det är en skillnad på 
våldtäktsmannen och mördaren. Även Felix håller med Roger 
om att en mördare är värd att beskydda från angiveri, även om 
han menar att man ”egentligen inte” ska skydda en mördare, 
men i valet mellan våldtäktsmannen och mördaren är det mör-
daren som skyddas. Killarna drar alltså en gräns mellan de olika 
typerna av brottslingar, där den ena positioneras som att den 
befinner sig inom det lagrum som hederskoden utgör och som 
förbjuder golande. Den manlige sexualförbrytaren, däremot, 
skyddas inte av hederskoden, utan görs till undantaget inom 
den kriminella sociala ordningen. Enligt Roger befinner sig en 
man som mördat hundra människor inom ramen för det nor-
mala och lagrummet som hederskoden utgör, och ska alltså inte 
anmälas till polisen. En man som våldtar en flicka är däremot 
inte värd beskydd. Att inte vara värdig beskydd kan här förstås 
som att mannen kan anmälas till polisen eller på annat sätt 
straffas. Våldtäktsmannen bannlyses alltså inte bara av det 
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”normala” samhället, utan även av den sociala ordningen som 
regleras av hederskoden. Bannlysningen av en person som har 
begått ett sexualbrott hänförs inte till att denne har brutit mot 
lagen – alltså hederskoden – på samma sätt som en golare kan 
utsättas för bestraffning (Wieder 1975, Newton 1994). Bann-
lysningen beror snarare på brottet i sig.  

Den självsvåldige  
I Agambens (2005) teori om undantaget och det nakna livets 
existens pekar han på att undantagstillståndet skapar sina egna 
regler. Reglerna som styr undantagstillståndet upprätthålls av 
the vigilante – den självsvåldige, vilket är den som sätter sig till 
doms, som antar den suveräna positionen, och som kan utöva 
våld mot det nakna livet. På engelska är det stor skillnad på be-
greppen vigilance – som betyder vaksamhet och antyder att pas-
sivt men uppmärksamt observera – och vigilante – självsvåldig, 
som innebär att själv agera under pressade situationer. Jessica 
Evans (2003) menar att dessa två begrepp i Storbritannien har 
blivit allt mer svåra att skilja åt, då den information som för-
medlas till allmänheten om dömda sexualförbrytare blir en im-
plicit uppmaning att agera utifrån den kända informationen. I 
Storbritannien fattade man 2002 beslutet att ge allmänheten en 
aktiv roll i att utforma bedömningsplaner och övervaka dömda 
pedofiler, som uppfattas ingå obemärkta i samhället. Eftersom 
pedofilen är en främling som är omöjlig att förstå eller relatera 
till – han är den Andre – kan han utan problem utsättas för våld 
(Meyer 2010).  

Bannlysningen och utpekandet av pedofilen gör denne till 
inkompatibel med samhället och omöjlig att inkorporera i det 
normala. Bannlysningen ger därmed den självsvåldige rättighe-
ten att fördriva pedofilen genom våld eller med andra metoder 
(Spencer 2009). Det nakna livet, homo sacer, är försatt i ett 
tillstånd av konstant utsatthet, våld och död. Genom våldet 
som riktas mot det nakna livet, agerar den självsvåldige som 
suverän med suverän makt. Den suveräna makten utgör trös-
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keln och gränsen mellan det heliga och det profana, mellan det 
normala och det onormala. Det suveräna våldet upprättar och 
återställer ordningen och det heligas status återupprättas. Det 
nakna livet utgör en motsats till det heliga och hotar att föro-
rena och besudla det (Spencer 2009). Bannlysningen av sexför-
brytare kan ses som ett sätt att skapa ett ”rent samhälle”, ett 
samhälle fritt från brottslighet (Evans 2003). Att självsvåldigt 
ingripa mot en misstänkt pedofil kan förstås som en moraliskt 
auktoritär reaktion: ”It seeks to find, uproot and expel the Ot-
her, as if it were contaminated and contaminatory” (Evans 
2003, s. 168). Pedofilen kan alltså anses befinna sig i ett un-
dantagstillstånd då han exkluderas från och ställs utanför ett 
antal olika normerande ordningar. Han står utanför den manli-
ga normen på grund av att hans sexuella handlingar och bete-
ende förstås vara omanliga. Men hans kriminella handlingar 
och beteenden bryter också mot den kriminella ordningen. 
Dessutom bryter pedofilen mot föreställningar om identitet 
och kopplingen mellan handlingar och person, mellan ett 
mänskligt, ”normalt” yttre och ett ”ont”, sjukt inre (Meyer 
2010). Pedofilen uppfattas vara så onormal, sjuklig och ond att 
det borde finnas yttre, kroppsliga tecken på detta. Det faktum 
att pedofilen smälter in i samhället och ser ut som vem som 
helst, och därmed inte avslöjas av sitt yttre, gör situationen 
ännu värre.  

Att agera självsvåldigt innebär att ta saken i egna händer och 
att inte förlita sig på någon annan. Detta sätt att resonera åter-
finns i killarnas diskussioner. Vad gäller sexualförbrytaren räc-
ker det inte för killarna med att lämna honom därhän eller att 
anmäla honom till polisen. Enligt Salim och Nils ska man ta 
hand om situationen själv. På frågan om det någonsin är rätt att 
ange någon säger Salim, att om någon skulle göra inbrott i hans 
lägenhet skulle han se till att klara det på egen hand och att 
han ”aldrig” skulle ringa polisen. I avsikt att utmana Salims 
argumentation, väljer ledaren Ben att spetsa till situationen nå-
got:  
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Ben: Men om det är Hell’s Angels  
Salim: Dom skulle inte göra hos mig  
Ben: Som som våldtar 
Nils: Heh heh  
Per: Heh heh 
Salim: Förstår du. Xxx sku komma ”öhhh” 
Nils: He he 
Ben: Salim. Om Hell’s Angels ledare som våldtar din syster, 
skulle du  
Salim: Jag skulle skjuta han. Nackskott. 
Nils: Heh jag också 
Ben: Du skulle. 
Salim: Xxxx kanske inte nackskott, jag skulle  
Ben: Tänka. Hur skulle du komma åt honom då? 
Salim: Skulle leka postbud. ”Hallå” ((förändrad röst)) Xxx 
Ben: Det skulle inte förändra situationen alls. 
Salim: (Tror du jag ska) anmäla, då det. Då han ska dö. Det blir 
hans dom. Döden, i mina ögon.  

Hell’s Angels-ledaren kan här förstås som en idealisk förbryta-
re. Han förstås som en äldre mansgestalt som definieras av sin 
fysiska styrka, kriminella verksamhet och våldsbenägenhet. 
Denna karaktär ställs i kontrast till Salims ”syster” som kan 
förstås som ett idealoffer (Christie 1986) genom sin position 
som kvinna och snarare jämnårig med 16-åriga Salim än med 
Hell’s Angels-ledaren. I sin position som offer tillskrivs Salims 
”syster” egenskaper som passivitet och oskuld, utan kapacitet 
till våld eller ansvar för situationen. Scenariot bygger också på 
en diskurs där pedofilen och våldtäktsmannen utgör ett hot 
mot familjen som enhet (Bell 2002). Ben bygger upp en logik i 
sitt argument som gör det möjligt för – eller nästintill tvingar – 
Salim att positionera sig som kriminell. Ben beskriver en kri-
minell miljö där Salim tvingas reagera på en kriminell handling 
och en kriminell karaktär (Hell’s Angels-ledaren). Denna posi-
tionering accepteras av Salim, som väljer att följa en kriminell 
logik i sina argument kring sitt agerande i scenariot. Han väljer 
att i diskussionen beskriva sin reaktion som att han skulle 
möta våld med våld och att hålla sig till hederskoden.  
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I ett liknande scenario beskriver ledaren Dennis hur ”Dum-
Fredde” blottar sig utanför en skola. Nils menar att lösningen 
är att han ”tar en tegelsten i skallen på han [så att] hjärnan 
sprängas”. Att använda våld och att ta tag i situationen själva 
snarare än att överlämna blottaren Freddy till polisen går att 
hänföras till hederskoden som förespråkar att man inte kan be 
om hjälp utan ska lösa situationen själv. Men det kan också ses 
som ett självsvåldigt agerande som utgår ifrån bannlysningen 
av just sexualbrottslingar. Enligt Salim ska den hypotetiska 
sexualförbrytaren dömas till döden genom ett nackskott eller 
liknande. Salim får stöd av Nils i att detta är en rimlig och kor-
rekt reaktion. Det våld som eleverna här beskriver som en re-
spons på det sexuella våldet i de hypotetiska scenarierna kan 
karaktäriseras som ett grovt övervåld, vilket exkluderar offret 
från kategorin män (Whitehead 2005). I detta fall skulle även 
övervåldet kunna ses som en exkludering från det normala 
samhället mot bakgrund av det undantagstillstånd som pedofi-
len befinns vara i.  

Diskussion  
Jag har i det här kapitlet visat hur ART-lektionerna i viss mån 
positionerar men framför allt gör det möjligt för killarna att 
positionera sig i relation till att anta kriminella identiteter. Kil-
larna uppvisar kompetens kring hederskoden. Den utgör en re-
lief till deras diskussioner och en grund för deras argument. I 
diskussionerna kring frågan om det är okej att ange någon är 
killarna överens om att pedofiler och våldtäktsmän har en sär-
ställning. De omfattas inte av samma regler eller koder som 
andra kriminella. Pedofilen kan man därför gola på, han kan 
dödas utan problem och just därför inte offras (jfr Wallenstein 
2005). Pedofilen och våldtäktsmannen utgör alltså undantagen 
som bekräftar regeln. Eller rättare sagt: undantaget som åter-
ställer ordning och skapar normalitet, i detta fall i den krimi-
nella sociala ordning som hederskoden utgör.  
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Hederskoden – som reglerar sociala relationer mellan krimi-
nella (män) både inom och utanför fängelsemurar i såväl Sveri-
ge som i resten av västvärlden – plockas upp av killarna i ART-
programmet, men även ART-programmet och ledarna upp-
märksammar dessa regler. Att visa kunskap om reglerna och 
kunna ge ”rätt svar” på frågan om angiveri innebär en positio-
nering i relation till en kriminell gemenskap. Att peka ut olika 
manliga kategorier gör det möjligt att positionera sig själv i re-
lation till dessa. Men det skapar också en förståelse av normali-
tet, i det här fallet en kriminell normalitet. På grund av att den 
manliga sexualförbrytaren enligt hederskoden inte omfattas av 
samma beskydd och sociala gemenskap som andra kriminella 
brottskategorier får han en utsatt position i kriminella miljöer, 
inte minst i fängelser.  

Alla typer av sexualförbrytare riskerar att utsättas för hot 
och trakasserier och bli kategoriserade som pedofiler. Idén om 
pedofilens ondska är oerhört kraftfull. Pedofilen är ett begrepp 
som inte behöver förklaras och som inte bör problematiseras 
eller ifrågasättas. Att förskjuta och bannlysa pedofilen upprät-
tar en yttersta gräns för vad som betraktas som normalt. Koden 
som reglerar pedofilernas bannlysning påbjuder att använda 
våld, vilket återupprättar en idé om offrens okränkbarhet. Pedo-
filkategorin gör det möjligt att anta en självsvåldig position, 
som den som sätter sig till doms över det nakna livet. Koden 
får i ART-diskussionerna väldigt konkreta effekter i killarnas 
resonemang. De inkluderar mördare i den kriminella gemen-
skapen och därmed i det normala, medan pedofilen bör utsättas 
för exkluderande våld. Eftersom pedofilen inte ingår i den kri-
minella gemenskapen är det också möjligt att gola på honom 
utan att själv riskera att bli en golare och därmed utsättas för 
sanktioner. 

 Hem för vård och boende (HVB). 1
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 För en närmare beskrivning och diskussion av ART i Sverige se Andersson (2007), 2

Holmqvist, Hill & Lang (2009), Kaunitz & Strandberg (2009), Dahlstedt, Fejes & 
Schönning (2011). 

 Data samlades in som en del av mitt avhandlingsprojekt under två fältperioder 2004 3

och 2006. ART-lektionerna spelades in på video och har transkriberats. Salim, Nils och 
Per som förekommer i kapitlet deltog i ART under 2004, och Roger, Felix och Emil 
under 2006. 

 Jewkes (2005) använder begreppet fratriarchy för att förklara relationerna mellan män 4

i fängelsemiljöer, som på svenska ibland kallas homosocialitet. Fratriarchy kan också 
skrivas som ”brödernas lag”, vilket handlar om horisontella relationer mellan män, 
snarare än vertikala vilket patriarki innebär. 

 För en vidare diskussion om diskurs, se Andersson (2008). 5

 Ledarnas namn är kursiverade. 6

 Jag kommer omväxlande att använda sexualförbrytare, våldtäktsman och pedofil som 7

synonymer beroende på att killarna och ledarna inte gör någon skillnad på de olika 
kategorierna, vilket är intressant i sig. 

 Pedofili utgör inte det mest vanligt förekommande brottet mot barn eller den största 8

ekonomiska belastningen på ett samhälle (Evans 2003). 

 Dock påpekar Evans (2003) att annan forskning har visat på den komplexa relation 9

mellan sexualbrott som sker inom familjen och av okända förövare (se t.ex. Cossins 
1999). Evans uppger att i England har beräkningar visat att i 75 procent av alla sexual-
brott mot barn är föräldrar eller andra släktingar förövare.

 Det finns anledning att tro att liknande föreställningar finns i andra delar av världen, 10

vilket Dale dock inte har undersökt. 

 208



9. Att (inte) bli en 
kvinnomisshandlare  

Lucas Gottzén  

I Sverige har det gjorts stora ansträngningar för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor, inte minst sedan 1990-talet då kvin-
nomisshandel lyftes fram som ett uttryck för bristande jäm-
ställdhet i samhället (Wendt Höjer 2002). I och med Kvinno-
fridslagen, som trädde i kraft 1998 (och med senare tillägg), 
har det rättsliga skyddet för kvinnor utsatta för våld av män i 
nära relationer stärkts och samhällets fördömande av mäns fy-
siska, sexuella och psykiska våld mot kvinnor skärpts (Leander 
2005). I den utredning och proposition som föregick Kvinno-
fridslagen (Prop. 1997/98:55, SOU 1995:60) fördöms mäns 
våld mot kvinnor skarpt. Dess förekomst kopplas framför allt 
till en samhällelig obalans mellan könen:  

Sverige anses av många vara världens mest jämställda land [...] 
På många områden råder dock alltjämt obalans i maktförhål-



landet mellan könen. Det mest extrema exemplet på en sådan 
obalans är det våld som män riktar mot kvinnor som de har 
eller har haft en nära relation till [...] Det är ett hinder för den 
fortsatta utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och 
män, i samhället i stort liksom mellan enskilda kvinnor och 
män. (Prop. 1997/98:55, s. 20–21)  

Mäns våld mot kvinnor ses som ett uttryck för bristande jäm-
ställdhet eftersom det går på tvärs med jämställdhetens 
grundläggande utgångspunkt – att relationen mellan kvinnor 
och män ska ”präglas av ömsesidig respekt, hänsyn och tole-
rans” (s. 22). Våldsamma män utsätter inte bara kvinnor för 
våld och kränkningar, de underminerar också själva jämställd-
heten i och med att de inte visar kvinnor vederbörlig respekt.  

Det intressanta i propositionen är dess balanserande mellan 
att å ena sidan lyfta fram Sverige som ”världens mest jämställ-
da land” och å andra beskriva mäns våld mot kvinnor som ett 
”allvarligt samhällsproblem” (Prop. 1997/98:55, s. 21). Samti-
digt som mäns våld mot kvinnor ses som omfattande framhålls 
svenska män som generellt sett goda och som förespråkare av 
ett tryggt och respektfullt samhälle. Våld mot kvinnor förläggs 
istället främst till män i forna tider. Våldets utbredning förkla-
ras med att ”traditionella” och ”förlegade uppfattningar om 
kvinnorollen” fortfarande lever kvar men att idag präglas Sve-
rige av ”ett större mått av jämställdhet mellan kvinnor och män 
än bara för ett decennium sedan” (SOU 1995:60b, s. 6). Som 
Maria Wendt Höjer påpekat framstår våld mot kvinnor i dessa 
politiska dokument ”som en anakronistisk rest, en rest som 
står i vägen för den goda, svenska jämställdheten – den moder-
na ordning vi egentligen lever i” (2002, s. 179). Att verka mot 
mäns våld mot kvinnor knyts till den modernitet och progressi-
vitet som är centrala i den svenska självuppfattningen (jfr Bred-
ström 2006, Dahl 2005, de los Reyes 2003, Eriksson & Pringle 
2005). Vi finner därmed följande budskap: en jämställd man 
utövar inte våld mot sin (kvinnliga) partner, eftersom våld mot 
kvinnor strider mot jämställdhetens grundläggande värdering-
ar. Den våldsamme mannen blir här inte bara den jämställde 
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mannens Andre, utan eftersom alla ”vanliga” svenska män är 
jämställda blir han också den ”vanliga” svenska mannens And-
re.  

I ljuset av jämställdhetspolitikens positionering av våld-
samma män som den svenska jämställdhetens Andre är det vik-
tigt att undersöka närmare hur just män som utövat våld mot 
kvinnliga partners resonerar kring sina egna handlingar. Utifrån 
en studie om mäns våld mot kvinnor kommer jag att diskutera 
våldsamma mäns föreställningar om kön och våld. Centralt i 
analysen står kvinnomisshandlaren, ett problematiskt maskulint 
kodat subjekt de flesta män i studien förhåller sig till. Mitt in-
tresse rör särskilt hur män blir – eller inte blir – kvinnomiss-
handlare i en kultur där detta subjekt förstås som den Andre. 
Jag kommer att visa hur männen försöker att undvika den 
skugglika figur som pekas ut som jämställdhetens Andre sam-
tidigt som de inte nödvändigtvis söker bli jämställda män.  

En studie om våldsamma män  
Kapitlet tar sin utgångspunkt i en intervjustudie med 46 män 
som genomgår terapi för att ha varit fysiskt våldsamma mot 
sina partners.  Kontakten med männen har jag fått genom fem 1

terapicentra, specialiserade på behandling av män som utövat 
våld. Männen genomgår grupp- och/eller individterapi ”frivil-
ligt”, det vill säga de har inte blivit dömda till terapi utan sökt 
sig till centrat på eget initiativ eller på uppmaning från part-
ners, socialtjänst eller polis. Vissa män har dock blivit anmälda, 
eller tidigare dömda, för misshandel och kvinnofridskränkning. 
Alla intervjuade män har varit fysiskt våldsamma mot sin 
kvinnliga partner åtminstone vid ett tillfälle, alla har också utö-
vat psykiskt våld. Männen har olika bakgrund. En del män har 
en kriminell historia, andra har missbruksproblem. Men vita 
män från arbetar- och medelklass och utan tidigare kriminell 
belastning och missbruk är överrepresenterade. Männen bor i 
såväl storstäder som medelstora städer och på landsbygd. Män-
nen är mellan 16 och 67 år. De kvalitativa intervjuerna, som är 
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mellan en och två timmar långa, genomfördes 2010–2011. 
Namn på personer och platser har fingerats för att bevara män-
nens anonymitet.  

Maskulinitet som ständig rörelse  
Man blir inte kvinnomisshandlare över en natt. En man föds 
inte till kvinnomisshandlare, det är något han måste lära sig. 
Faktum är att en man kan slå sin partner ganska länge utan att 
vara en kvinnomisshandlare. För att bli en kvinnomisshandlare 
krävs det att ens handlingar förstås som kvinnomisshandel, 
inte bara bråk eller självförsvar. Samtidigt är kanske kvinno-
misshandlare inte något man någonsin blir. Som jag visar i det-
ta kapitel är det en minst sagt negativt laddad kategori som 
män inte vill identifiera sig med – även om de har utövat våld 
mot kvinnor. För att diskutera denna komplexa process där 
våldsamma män (inte) blir kvinnomisshandlare utgår jag från 
de franska filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattaris förstå-
else av tillblivelse som ständig rörelse.  

Blivande är hos Deleuze och Guattari (1987) inte en process 
med teleologi. Man kan aldrig slutgiltigt bli och därmed vara en 
identitet, det är snarare i rörelsen mellan två subjekt tillblivelse 
sker (jfr Ahmed 2011). Blivande kan med andra ord inte redu-
ceras till en fast identitet. För att förklara tillblivelse använder 
de sig bland annat av begreppet assemblage. Assemblage utgör 
inom konsten ett verk uppbyggt av upphittade tredimensionella 
material. Hos Deleuze och Guattari används assemblage – eller 
sammansättning som det ibland refereras till på svenska (Deleu-
ze & Guattari 1998) – som ett begrepp för att synliggöra hur 
tillblivelse sker i relationella system med andra subjekt och ob-
jekt. En man blir inte kvinnomisshandlare på egen hand, utan 
detta blivande kan exempelvis ske i relation till hans och offrets 
kroppar, olika myndigheter och normativa föreställningar om 
mäns våld mot kvinnor. Sammansättningar existerar på flera 
olika nivåer samtidigt. Kroppen kan förstås som en samman-
sättning, men kroppar utgör också delar av sammansättningar 
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när de interagerar med andra kroppar i exempelvis familjer. 
Familjer kan i sin tur ses som sammansättningar av en rad oli-
ka element, såsom människor, icke-människor, diskurser osv. 
(DeLanda 2006).  

Sammansättningar är inte stabila utan förändras genom att 
sammanföra delar med nya element, vilket exempelvis kan ske 
när de kommer i konflikt med andra sammansättningar. I en 
och samma sammansättning finns det stabiliserande och desta-
biliserande element. Dessa kallar Deleuze och Guattari för ter-
ritorialisering och avterritorialisering. Om det första syftar till 
processer som definierar gränserna för en sammansättning, syf-
tar det senare till de processer som suddar ut gränserna. Dessa 
processer ska förstås relativt bokstavligt. Exempelvis är famil-
jer, såsom sammansättningar, till viss del geografiskt avgränsa-
de eftersom en stor del av individernas interaktion sker i en 
geografisk närhet, ansikte mot ansikte. Begreppen av/territoria-
lisering synliggör identitetens föränderlighet, men också hur 
element i en sammansättning verkar för att stabilisera identite-
ter. Historiskt har vissa element, som exempelvis familjeförsör-
jarsubjektet, stabiliserat maskulin identitet. Men det har också 
funnits destabiliserande element. I mötet med kvinnors inträde 
på arbetsmarknaden avterritorialiserades försörjarmaskulinite-
ten och det skapades möjligheter för nya, vårdande maskulina 
positioner. En viktig poäng här är att mänsklig ontologi ses 
som stadd i konstant förändring, i tillblivelse. Därför är det 
omöjligt att en gång för alla bli färdig och stabil. Maskulinitet 
förstås alltså som något bortom binära kategorier – antingen 
familjeförsörjare eller hemmaman, antingen kvinnomisshandla-
re eller jämställd man – utan som en blivandeprocess i relation 
till dessa subjekt. Det finns inget maskulint slutgiltigt varande, 
bara en rad tillblivelser. Potentiellt finns det alltid möjlighet för 
ny tillblivelse, att skapa ”flyktlinjer”, att genom avterritorialise-
rande praktiker destabilisera fastlåsta identiteter (Gilbert 
2009).  
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Kvinnomisshandelns stigma  
”Jag slår inte kvinnor, barn och djur”, säger trettiotreårige Peter 
när jag träffar honom en kall januaridag. Det här med att inte 
slå kvinnor, barn och djur kopplade han till vad han kallar för 
hederskodex, de oskrivna regler som många interner på landets 
fängelser följer. Hederskodex kan kortfattat sägas reglera mäns 
våld genom att betona en patriarkal maskulinitet där män för-
väntas skydda svagare individer – bland annat kvinnor – och 
därmed inte använda våld mot dem. Män som slår kvinnor står 
tillsammans med sexualförbrytare lägst i rang bland fängelse-
kunder och kriminella (jfr Andersson i denna antologi). Högst 
upp står de med domar som rubricerats som rån. Själv har Pe-
ter varit involverad i kriminell verksamhet och våldsbrott under 
lång tid. Under tonåren som kicker och sedan, från den tidiga 
tjugoårsåldern, i organiserad brottslighet. Han avtjänade då sitt 
första straff, och för att uppnå högre status i den kriminella 
världen valde han den grova kriminella banan. Han har varit 
dömd för bland annat våldsbrott och rån, som har bekostat 
hans tidigare relativt tunga narkotikamissbruk. När jag träffar 
honom bor han i ett halvvägshus  och planerar att börja ar2 -
betsträna.  

Trots utfästelsen att han följer hederskodex har Peter varit 
fysiskt våldsam mot sin flickvän vid ett flertal tillfällen. Efter en 
anmälan om misshandel blev han kontaktad av ett av de terapi-
centra jag samarbetar med. När vi träffas har han gått en tid i 
mansgrupp och innan dess några gånger i enskild terapi. Peter 
tycker att den individuella terapin är väldigt positiv. I början var 
han dock kritisk till gruppterapin. Framför allt, säger han, ef-
tersom han såg ned på de andra männen – de stod lägre ned i 
hierarkin enligt hederskodex. Men efter några gånger ”insåg” 
han dock att det inte är så stor skillnad på honom och dem, 
även om han ”bara” har slagit sin flickvän fyra gånger och de 
ibland i många år.  

Det är inte enbart män med kriminell bakgrund som lyfter 
fram våld mot kvinnor som problematiskt. Faktum är att ingen 
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av de män jag träffat menar att de någonsin sett våld mot 
kvinnliga partners som något godtagbart. Mäns våld mot kvin-
nor är bland männen – för att låna ett uttryck från Margareta 
Hydén (1995) – en icke accepterad äktenskaplig handling. Den 
fyrtioettåriga byggnadsingenjören Christian exemplifierar hur 
både han och människor i hans omgivning ser mäns våld mot 
kvinnor som något moraliskt förkastligt.  

Det har alltid varit väldigt uttalat det där också ju, att det är 
hemskt att slå på kvinnor, det säger ju alla runt om en alltså. 
Till och med ”Skulle det vara nån i min närhet som slår på en 
kvinna, fy fan då ska den få” bla bla bla. Och det kan jag också 
själv tycka. Det tycker, jag tycker det också. Därför är det så 
hemskt att åh, vart en del av det.  

Trots att Christian tycker att det är ”hemskt att slå på kvinnor” 
har han varit våldsam i flera relationer. Han har slagit sin dot-
ters mamma vid ett tiotal tillfällen, han har slagit en tidigare 
sambo och hotat sin senaste flickvän om våld. Konflikten mel-
lan hans syn på våld mot kvinnor som moraliskt förkastligt och 
hans eget våldsutövande är problematisk för honom. Vid flera 
tillfällen i intervjun återkommer han till sin upplevelse av 
skam, något jag ber honom utveckla:  

Jag tycker ju själv att det är hemskt. Och fruktansvärt överhu-
vudtaget att slå på någon. Jag är emot allt våld. Jag menar det, 
dom flesta människor som känner mig, dom ser ju inte mig 
som nån våldsam individ alls alltså. Dom känner mig som en 
väldigt snäll människa. För jag är ju väldigt snäll.  

Som Deleuze och Guattari (1987) påpekar, sker tillblivelse i 
rörelsen mellan olika subjekt. Här utgör dessa binära extremer 
”våldsverkare” och ”icke-våldsverkare”. Christian påpekar att 
han egentligen inte är en ”våldsam individ”, utan en ”väldigt 
snäll människa” som är mot alla former av våld. Dessa subjekt 
rör sig i två olika sfärer. Den snälla människan iscensätts i det 
offentliga – Christian påpekar att han är känd som en snäll och 
icke-våldsam individ. Han har en stor vänskapskrets och många 
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vänder sig till honom för att ”prata ut” om jobbiga saker. 
Våldsverkaren rör sig i det privata – det är få av hans vänner 
som känner till att han slagit sina flickvänner.  

Lars, 31 år, har en något annorlunda erfarenhet. Ryktet om 
hans våld har spridit sig i det mindre samhälle han bor i. Han 
är före detta narkotikamissbrukare, har varit ren i fem år, men 
har sedan dess problem med alkoholen och är sjukskriven se-
dan en längre tid. Hans liv har, som han själv uttrycker det, gått 
ut på ”att dricka väldigt mycket och slåss på krogen”. Han har 
också varit våldsam mot sin sambo vid ett flertal tillfällen. På 
grund av att han utövat våld i offentliga miljöer upplever han 
att det skapats rykten om att han utövar mer våld mot sin sam-
bo än vad han menar att han egentligen gör.  

Lars: Det går för mycket snack om mig på stan också. Så fort 
det står i tidningen, eh ”Misshandel” då tar alla för givet att det 
är jag. Och det har även varit, några veckor sen var det, min 
granne misshandla sin flickvän. Då fick ju jag skulden för det. 
Ute på stan då, för det bor ju några tusen människor i [namn 
på samhälle] bara. Så jag har lite svårt att visa mig ute nu. Jag 
tycker det är jävligt skämmigt.  
Lucas: Varför då? 
Lars: Man ses ju som en kvinnomisshandlare och det är det 
värsta man kan va. Våldtäktsman och kvinnomisshandlare, där 
är det nästan bättre att va en känd mördare i mina ögon i alla 
fall. än att slå kvinnor liksom.  

Trots olika sammanhang synliggör Peter, Christian och Lars 
liknande våldshierarkier. Enligt Peter brukar en man som följer 
hederskodex inte våld mot kvinnor. Lars menar att kvinno-
misshandlare – tillsammans med våldtäktsman – är ”det värsta 
man kan va”. Det är ”nästan bättre” att ha mördat (en man) än 
att ha slagit en kvinna, eftersom att bruka våld mot kvinnor är 
”jävligt skämmigt”. Christian berättar att hans bekanta anser 
att om någon ertappats med att ha slagit en kvinna ska den 
mannen ”få”, vilket i viss mån implicerar att kvinnomisshand-
laren förtjänar att utsättas för våld. Hos alla tre görs det alltså 
skillnad på våld och våld. Medan våld mot kvinnor framställs 
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som en icke accepterad handling, är våld mot män inte proble-
matiskt på samma sätt. Enligt Christian är våld mot kvinnor en 
godtagbar ursäkt att slå en man, Lars är hellre en känd mördare 
än en känd kvinnomisshandlare och Peter har levt efter princi-
pen att man inte får slå kvinnor, men det är accepterat – till och 
med statushöjande – att utöva våld mot andra män. Männen 
skapar en hierarki av kategorier där personer med överordnade 
maktpositioner inte bör utöva våld mot dem med lägre positio-
ner, men där det är legitimt att utöva våld mot andra personer i 
samma maktposition, exempelvis män gentemot män (Stokoe 
2010). Våld mot kvinnor är ett illegitimt inslag i maskulinitets-
görandet, medan män som slår andra, onda, män snarare står 
på det godas sida i sitt försvarande av kvinnor.  

Mäns våld mot kvinnor framstår alltså bland männen i stu-
dien som en moraliskt problematisk handling och kvinnomiss-
handlaren som ett maskulint subjekt med låg social status. 
Kvinnomisshandlaren kan därmed förstås som en stigmatiserad 
maskulinitet. Stigma är enligt Erving Goffman (2001) ett ned-
värderande och ofta stereotypt utpekande av särskilda grupper 
eller enskilda som avvikare, samt dessa individers förväntning-
ar på att utsättas för detta utpekande i olika sammanhang. 
Stigma kan vara kopplat till kroppen (t.ex. funktionshinder), 
gruppen (t.ex. etnicitet) eller karaktären, dit kvinnomisshandel 
kan sägas tillhöra. Våldsutsatta kvinnors upplevelse av stigma 
skapar en rädsla för vad andra ska tycka (Enander 2010, Fiene 
1995). I dessa mäns utsagor synliggörs liknande upplevelser, 
men då är det utpekandet om att ha utövat våld mot kvinnor 
som utgör stigmat. Att slå kvinnor ses som avvikande från 
normen för korrekt manligt beteende. Det är ”hemskt” och 
”fruktansvärt”, något männen skäms för och – som vi kommer 
att se längre fram – något de är försiktiga med att berätta om av 
rädsla för vad vänner och familj ska tycka.  
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Kvinnomisshandlare-i-tillblivelse  
Med tanke på att mäns våld mot kvinnor ses som moraliskt 
problematiskt och kvinnomisshandlaren som ett stigmatiserat 
maskulint subjekt är det föga förvånande att männen ofta upp-
lever en minst sagt konfliktartad relation till sina egna hand-
lingar. En av de män som diskuterar detta mest utförligt och 
målande är den tjugosexårige studenten Filip. När jag träffar 
honom har han relativt nyligen börjat gå i terapi efter det att 
han varit fysiskt våldsam mot sin flickvän. Vid tre, fyra tillfällen 
hade han hållit henne hårt i armarna och knuffat henne så att 
hon ramlat baklänges i golvet. Den sista gången började hon 
dock ifrågasätta hans agerande. Filip berättar för mig hur han 
då började inse vad han gjort, att han utövat våld mot sin flick-
vän. Denna insikt gav honom en overklig och ”läskig” känsla. 
Han frågade sig: ”Vad fan håller på? Har jag blivit en kvinno-
misshandlare? Vad fan händer?”. När jag ber honom utveckla 
sitt resonemang beskriver han sin inre upplevelse av den nya 
insikten på följande vis:  

Eftersom att liksom kvinnomisshandel är ett ganska laddat ord 
liksom och det är väldigt, alltså det är väldigt negativt laddat 
och, eh, så när jag tänkte den tanken var det mer så här ”fuck”. 
Alltså det var mer som en hisnande när man kollar ned för ett 
stup såhär. ”Shit vad fan? Vad fan är?” Alltså att det blir, man 
känner att man tappar balansen lite. Det är liksom, ”är jag 
det?” alltså. Det var liksom att jag fick omvärdera min självbild 
på nåt sätt. [...] Om man läser nånting sånt om nån annan kan 
man tycka att det är hemskt, men när det handlar om sig själv 
så blir det. I alla fall om man utgår från att man har en relativt 
positiv självbild så är det ändå. Det kan va, alltså det är ett stort 
steg att ens ta in det, att kunna säga, att nånting sånt här. Jag 
kan tänka mig att det är nånting liknande att säga att ”jag är 
alkoholist”, om man nu är det. Att det är så här, att det är svårt 
liksom, att ta in såna negativa aspekter av sig själv.  

Filips unikt detaljerade redogörelse synliggör inte bara kvin-
nomisshandel som ett stigmatiserat maskulint subjekt, utan 
också hans känslomässiga erfarenhet av att börja se sig själv 
som en kvinnomisshandlare. Filips redogörelse för mötet med 

 218



kvinnomisshandlaren kan förstås som ett möte med den Andre 
som sin spegelbild. Han känner inte igen sig själv i spegeln, 
han ifrågasätter om han är ”det”. Att ta in denna ”negativa” 
bild av sig själv är svårsmält. Trots att Filip ser sin spegelbild 
och inser att det är en ”negativ aspekt” av honom är han inte 
helt villig att identifiera sig med den och bli en kvinnomiss-
handlare. Det är därför tveksamt om Filip verkligen kan förstås 
som att han blir en kvinnomisshandlare, utan han är snarare 
vad vi utifrån Deleuze och Guttari (1987) kan kalla för kvin-
nomisshandlare-i-tillblivelse. Denna tillblivelse sker i rörelsen 
mellan olika subjekt, i Filips fall handlar det om rörelsen mel-
lan sin positiva självbild och kvinnomisshandlaren. Enligt Sara 
Ahmed (2011) finns det alltid ett mått av fantasi i tillblivelsen, 
en dröm om att bli den Andre. Denna fantasi synliggörs i när-
heten till den Andre. Hos Ahmed riktas fantasin ofta mot en 
identitet som blir positivt laddad, exempelvis i hennes analys 
av Kevin Costners karaktär John Dunbar i filmen Dansar med 
vargar (1990). I hans möte med indianer väcks en nyfikenhet 
för, och längtan till, dem han tidigare sett som sina Andra – 
vilket gör att hans identitet som soldat bryts ned och han blir 
vad Ahmed kallar för indian-i-tillblivelse. Hos Filip är relatio-
nen till den Andre långt mer problematisk. Att bli kvinnomiss-
handlare liknar snarare en mardröm än en fantasi. Att närma 
sig kvinnomisshandlaren är chockartat och jämförs med den 
”hisnande” känslan av att titta nedför ett stup och tappa balan-
sen för en stund. Denna känsla, menar Filip, föds i mötet mel-
lan hans tidigare relativt positiva självbild, insikten om vålds-
handlingarna och den kategori dessa handlingar kopplas sam-
man med. Detta leder honom till ett radikalt ifrågasättande av 
sig själv, av vem han är: ”Hela mitt liv kändes osäkert ett tag. 
Min identitet var väldigt osäker.” Genom omtolkningen av 
handlingarna avterritorialiseras hans tidigare stabila identitet 
och han måste välja om han ska identifiera sig med kvinno-
misshandlarsubjektet eller söka skapa flyktlinjer bort från sub-
jektet.  
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Flyktlinjer 
I mötet med den Andre, med den mardrömslika kvinnomiss-
handlaren, försöker männen ofta finna vägar bort från denna 
sammansättning. De söker flyktlinjer bort från identifikationen 
med kvinnomisshandlaren, bort från att behöva bli kvinnomiss-
handlare. Dessa flyktlinjer kan förstås som medvetna och 
omedvetna strategier för att undvika att förstå sina handlingar 
som handlingar utförda av en kvinnomisshandlare. Flyktlinjer-
na destabiliserar kvinnomisshandlarsammansättningen genom 
att relatera till andra subjekt, objekt och normer. Genom att dra 
in andra personer och ting som avhängiga våldet, men också 
genom att inte koppla samman sina handlingar med normativa 
föreställningar om kvinnomisshandlaren, kan männen skapa 
nya maskulina sammansättningar. Bland männen återkommer 
främst tre former av flyktlinjer: att poängtera våldets tillfällig-
het, att framhålla andras ansvar och att inte berätta om sitt 
våld. Dessa är inte ömsesidigt uteslutande, utan de flesta män 
använder sig av dessa i olika grad.  

Poängtera våldets tillfällighet 
Att kvinnomisshandlaren är ett problematiskt maskulint sub-
jekt får den något paradoxala konsekvensen att männen är 
tveksamma till att förstå sina handlingar som våld och än 
mindre sig själva som kvinnomisshandlare. Flera tidigare studi-
er har visat på våldsamma mäns ovilja till att tolka sina hand-
lingar som våld eller som kvinnomisshandel (t.ex. Hearn 
1998a, Hydén 1995, Skjørten 1995, Wood 2004). I Hydéns 
(1995) studie av mäns våld mot kvinnor ville exempelvis de 
flesta män hellre tala om bråk än kvinnomisshandel, trots att 
de flesta var anmälda och några dömda för misshandel. Männen 
tolkade våldet i relation till dess allvarlighetsgrad och graden av 
ömsesidighet hos paret, vilket gjorde att endast ytterst grovt 
och ensidigt våld räknades som kvinnomisshandel. Hos män-
nen frammanade begreppet misshandel en bild av ett tydligt 

 220



offer och en förövare, medan bråk öppnar upp för viss ömsesi-
dighet och jämställdhet i relationen (jfr Eriksson 2003).  

När jag möter männen har de oftast gått antingen i indivi-
duell terapi eller i gruppterapi alltifrån knappt en månad upp 
till ett år. Till skillnad från exempelvis männen i Hydéns (1995) 
studie har de flesta vid intervjutillfället inga problem att tala 
om det de gjort i termer av våld. Men få av männen identifierar 
sig själva som kvinnomisshandlare. Ett återkommande tema är 
att de varit våldsamma under kortare eller längre perioder, men 
inte tolkat sina handlingar som våld eller misshandel, som ex-
empelvis Filip:  

Grejen är att liknande situationer har hänt ett par gånger tidi-
gare, men efter dom gångerna. Det har inte hänt, jag vet inte 
riktigt, men jag tror inte dom vart lika intensiva som den här. 
Men den stora skillnaden har varit att efteråt har vi, jag framför 
allt, har förklarat bort det här lite grann. [...] Jag sa typ såna 
saker som att ”Okej, men jag var så jävla pressad”. Men sen var 
det som att sopa det under mattan, liksom. Jag hade aldrig 
tänkt dom sakerna då, eh ”jag är en kvinnomisshandlare”.  

Genom att definiera sitt våld som resultatet av att han upplevt 
sig pressad och ge ”bortförklaringar” undvek Filip att tolka sina 
handlingar som misshandel och sig själv som en kvinnomiss-
handlare. På så sätt kunde han ”sopa det under mattan” under 
en period.  

Christian menar att han sopade sitt våld under mattan till 
den grad att han glömde bort sitt våld. I samband med upp-
brottet från hans senaste flickvän aktualiserades dock hans 
våldsamma beteende. Han hade aldrig varit fysiskt våldsam 
mot henne, men ofta verbalt aggressiv och hon var rädd för att 
han skulle slå henne. När hon frågade honom om han varit 
våldsam i tidigare relationer sade han att det endast skett vid 
ett tidigare tillfälle. Men han blev osäker. För att försäkra sig 
om detta stämde hörde han av sig till sina barns mamma.  

Och sen börja jag fundera, så ringde faktiskt upp till henne och 
fråga. ”Hur var det? Visst var det bara en gång?” ”Nej, Christi-
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an” sa hon ”det var mer än en gång.” Det var säkert över tio 
gånger, alltså. Men jag hade alltså förträngt detta. Och dess-
utom hade det alltid varit när jag var onykter. Så på nåt vis när 
jag vakna upp dagen efter så vi hade inte pratat om det, det 
bara hade försvunnit. Och efter alla dessa år hade jag liksom 
också släppt det. Man har väl en förmåga att förtränga, eller jag 
har en förmåga.  

I både Filip och Christians fall kunde våldets omfattning osyn-
liggöras genom att, som Christian säger, ”förtränga” det hela. 
Att sedan inse vad de ”egentligen” har gjort och börja omtolka 
sina handlingar blev för båda chockartat. Våldet gick då från att 
vara tillfälligheter till att sättas in i ett sammanhang. Detta 
sammanhang utgör de konnotationer som kvinnomisshandla-
ren för med sig, men det handlar också om en insikt om våldets 
omfattning. Inte sällan ser männen sitt våld som mindre omfat-
tande än andra mäns våld. Peter, exempelvis, såg de andra 
männen i gruppen som kvinnomisshandlare, medan han själv 
hade ”aggressionsproblem” och menade sig bara ha utövat våld 
mot sin partner vid några få tillfällen. Som Jeff Hearn (1998b) 
påpekat, fungerar mäns beskrivningar av sitt eget våld som till-
fälligt eller mindre allvarligt som en strategi att positionera sig 
gentemot kvinnomisshandlarsubjektet. Genom att framställa 
sitt våld som tillfälligt eller peka ut andra män som mer våld-
samma och ha utövat mer systematiskt våld är det möjligt för 
männen att undvika att bli kvinnomisshandlare.  

Poängtera andras aktörskap 
En andra form av flyktlinje handlar om ansvar. även om män-
nen erkänner att de varit våldsamma och menar sig ta fullt an-
svar för sitt agerande tenderar många att nedvärdera sitt våld. 
Detta görs genom vad vi kan kalla för att distribuera aktörska-
pet – att ge förklaringar till våldet där andra personer och ob-
jekt ges större betydelse, andras handlingar framställs som vål-
dets främsta orsak. Att lyfta fram andra personer och objekt 
som våldets aktörer kan förstås ses som former av ursäkt (Mul-
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laney 2007). Ursäkter bortförklarar inte våldet, utan erkänner 
att våldet både har skett och att det är fel. Men samtidigt som 
ursäkten upprätthåller kvinnomisshandel som moraliskt för-
kastligt, förringar det mannens delaktighet i våldet.  

Ett sätt att distribuera aktörskapet är att lyfta fram den 
kvinnliga partnerns handlingar och att beskriva henne som irri-
terande eller provocerande – att det är kvinnans verbala aggres-
sion som framkallat våldet (jfr Wood 2004). Lars menar exem-
pelvis att hans våldsamheter ofta är en följd av hans sambos 
nedsättande kommentarer om hans bortgångna mamma.  

Det brukar väl va helger. Vi dricker ju, eller drack, vardag, varje 
dag. Men just helger när man köper lite extra mycket. Hon vill 
gå ut, jag vill inte gå ut för jag vet att det slutar i, jag hamnar i 
fyllecell eller slår ned nån, eller blir själv nedslagen. Och så 
tjafsar vi om det och då kan det komma hemska kommentarer 
från henne. Ja, ”Din eh bla bla bla, din mamma” nånting och så 
säger hon det för hon vet hon triggar mig då. Och då går jag in i 
sovrummet och försöker stänga dörren och va ifred då. Men 
hon jagar runt mig och så till slut, då blir det ofta att jag puttar 
till henne eller hon puttar till mig eller biter mig eller nåt sånt 
där. Och så är fajten i full gång. Jag håller fast henne och hon 
skriker, sen ringer hon polisen.  

Lars sambo framstår här som drivkraften bakom våldet. Hon 
vill gå ut, men han vill inte eftersom ”han vet” att det slutar 
med bråk. De börjar ”tjafsa” om detta och hon säger något 
elakt eftersom ”hon vet att hon triggar” honom. Lars försöker 
undvika bråk och våld genom att gå undan, men hon följer efter 
honom och ”jagar runt” honom så att han ”till slut” puttar till 
henne. Genom att framhålla sambons aktörskap framstår Lars 
våld som ett resultat av en händelsekedja han försökt undvika, 
men inte rår över.  

Ansvarsfrågan kan också lösas genom att skapa en samman-
sättning där objekt tillskrivs aktörskap. Saker och ting bortom 
mannens kontroll framhålls som avgörande för våldet. Det van-
ligaste är att framställa alkohol och droger som orsak till vål-
det, att påpeka att våldet endast sker eller har skett i samband 
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med alkoholintag, så som Lars gör ovan (jfr Cavanagh et al. 
2001). En del män lyfter fram kemiska processer i hjärnan som 
förklaringar till sitt våldsamma beteende. En man förklarar ex-
empelvis sitt våld med att han ”bränt sönder pannloben” efter 
att ha tagit för mycket steroider som ung bodybuildare.  

En annan som lyfter fram mentala processer som avgörande 
är den trettionioårige lastbilschauffören Anders, som varit 
våldsam mot sina partners och barn vid flera tillfällen. Han be-
rättar för mig bland annat om ett tillfälle då han gav sig på sin 
sambo på krogen. När han fick se henne med en före detta 
pojkvän blev han ”fly rasande” och var på väg att ge henne ett 
slag i ansiktet. Han hejdade sig dock och gav henne en örfil 
istället. Ilskan gjorde honom rädd, vilket fick honom att kon-
takta psykmottagningen.  

Anders: Då blev jag så arg så att jag blev rädd för mig själv. Så 
att när måndan kom så ringde jag ner till psykmottagningen 
och undra om jag kunde få nån hjälp. För det här är ju inte jag. 
Jag blev ju, jag blev ju fullkomligt livrädd.  
[…] 
Lucas: Vad hände då? Vad sa psyk? 
Anders: Nej, jag har ju vart där och gått. Jag gick ju där, vad 
heter det? Frenetiskt tänkte jag säga, men regelbundet heter 
[det]. Och sen så kolla, tyckte dom väl att jag hade vissa såna 
här humörs upp och ner, så att jag medicinerar än idag lite 
grann för att det ska va bra.  
Lucas: Mm. 
Anders: Det fattas ju nåt ämne det produceras för lite ämne 
utav nånting i huvudet på mig.  

Genom att påpeka att ”det här är inte jag” gör Anders en di-
stinktion mellan sitt våldsamma och sitt ”riktiga”, icke-våld-
samma jag. Det våldsamma jaget är kopplat till den låga pro-
duktionen av ett ”ämne” i ”hjärnan”. På den psykiatriska mot-
tagningen visade det sig att han hade låga serotoninvärden, vil-
ket kan orsaka humörvängningar. För att handskas med dessa 
fick han Zoloft, en antidepressiv och humörshämmande medi-
cin. Genom läkarnas konstaterande av låga serotoninnivåer får 
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Anders våld en förklaring som till viss del förstås som bortom 
hans kontroll. Nikolas Rose (2003) menar att psyket i allt hög-
re grad har kommit att tolkas i neurokemiska termer. Emotio-
nella tillstånd – såväl välbefinnande som besvär – kopplas inte 
så mycket till människans psykologiska sfär som till den bio-
medicinska kroppen, framför allt hjärnan. Lösningen på de-
pression och ångest anses främst finnas i kemiska preparat och 
psykofarmaka. Utbredningen av neurokemiska mediciner har 
dock inte varit helt oproblematisk. Exempelvis har just Zoloft 
ansetts orsaka mäns våld. Ett fall gäller exempelvis en man i 
USA som sköt sin fru, dotter, barnbarn och slutligen sig själv, 
där domstolen slog fast att medicinen orsakade våldet till 80 
procent (Rose 2003). Hos Anders framställs inte Zoloft som 
orsaken till våld, utan den neurokemiska behandlingen ses som 
lösningen på hans aggressionsproblem. Den kemiska balansen i 
hjärnan och de piller han äter blir därmed aktörer som förklarar 
varför han blir våldsam och varför han egentligen inte är en våld-
sam individ.  

Tystnad  
En tredje flyktlinje bort från kvinnomisshandlarsubjektet utgör 
tystnad – att inte berätta om sitt våld, eller vara noga med hur 
man berättar om det. Många av männen tycker att det är svårt 
att berätta om sitt våld för familj och vänner. Exempelvis har 
Lars – trots att han varit öppen med sitt missbruk – haft svårt 
att berätta om det våld han utövat mot sin flickvän. Han har 
inte berättat något för sin syster, även om de har en nära rela-
tion. Men han tror att systern ändå känner till det hela ef-
tersom hon umgås mycket med hans flickvän.  

Lars: Hon känner nog till alla tillfällena, för att Mikaela och 
hon messar ganska mycket. Jag har själv inte sagt det, för jag 
har klarat inte riktigt av att ta upp det med henne. För jag 
skäms ju över vad jag har gjort.  
Lucas: Varför skäms du? 
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Lars: Ja, det är ju som jag sa förut att det är inte så populärt att 
va en kvinnomisshandlare, eller ha den titel eller vad man ska 
säga.  

För Lars är upplevelsen av skam för stor för att kunna berätta. 
Trots att han vet att hans syster vet och trots ryktena i samhäl-
let om att han varit våldsam försöker han undvika ”titeln” 
kvinnomisshandlare genom att inte berätta det för andra.  

Som jag nämnde tidigare har Christian enligt egen utsago 
inte något rykte om sig som våldsverkare, utan snarare som en 
”snäll kille” många vänder sig till. Han har också varit förhål-
landevis öppen med sin utsatta barndom. Med vissa vänner 
diskuterar han emellanåt sina problem under ”psykoanalytiska 
kvällar, som vi brukar kalla det för. Där vi bara sätter oss och vi 
bara grottar ner oss.” Trots denna öppenhet är han väldigt för-
siktig med att berätta om sitt våld.  

Christian: Jag kan inte berätta för, det gör jag inte. För det är 
för hemskt, det är för skamligt. Det räcker med att jag säger att 
jag går hit, det har jag sagt, det är det många som vet.  
Lucas: Vad säger du? 
Christian: Jag säger nej men, för att jag. Jag har inte sagt att 
det är våld. Mina aggressioner, min impuls och såna saker som 
jag måste styra upp och allt jävla skit liksom.  

För Christian är det lättare att berätta att han går i terapi för att 
få ”impulskontroll” och hantera sina aggressioner, än att han 
går i terapi för det fysiska våldet. Att bekänna sitt eget våld är 
för skamligt, gränsen för vad han vill tala om går vid att han har 
aggressionsproblem. Fastän Christian är väldigt noga med att 
inte berätta om sitt våld, känner några till det. Exempelvis vet 
han att en före detta flickvän har berättat om hans våld för sin 
bästa vän, vilket han upplever som ytterst problematiskt.  

Christian: Men det är ju förfärligt. Jag kan ju, jag kan ju 
skämmas bara jag ser Miriam, som hon heter, tycker jag det är 
hemskt alltså.  
Lucas: Hon påminner dig om? 
Christian: Alltså att hon vet om det. 
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Lucas: Vore det bättre nånstans om hon konfronterade dig med 
det så att ni pratade ut om det? 
Christian: Ja, på ett sätt skulle jag vilja ha förklarat mig, 
kanske.  

Eftersom det för Christian är problematiskt att ses som en 
våldsverkare är det skamligt för honom att Miriam känner till 
vad han gjort. På min fråga om det vore bättre att ”prata ut” 
om våldet svarar Christian att han eventuellt skulle vilja förkla-
ra sig. Att förklara sig kan ses som ett sätt att i viss mån kon-
trollera såväl vad andra vet som hur de förstår och tolkar våldet. 
De män i studien som är öppna med sitt våld försöker i viss 
mån kontrollera vad som sägs om det som hänt. En man valde 
exempelvis att berätta för hela sin arbetsplats för att förekom-
ma ryktesspridning efter det han suttit häktad och därmed varit 
frånvarande från jobbet i flera dagar.  

När den trettiofyraårige ingenjören Andreas relation gick i 
kras upplevde han ett behov att berätta för människor i sin om-
givning om sitt våld. Han hade varit fysiskt våldsam mot sin 
sambo tidigt i relationen. Han har knuffat henne från sängen, 
tagit i henne hårt, tryckt upp henne mot väggen och puttat 
henne. Under många år var han sedan inte våldsam, men vid 
ett tillfälle tog han tag i sin fyraårige son så kraftigt att det 
lämnade blåmärken på armarna. Detta aktualiserade hans tidi-
gare våld och föranledde att han och sambon började gå i tera-
pi. Snart bestämde sig dock Andreas sambo för att separera. 
Hon förklarade det med att det våld han utsatt henne för tidi-
gare skadat henne ”psykiskt” och att hennes känslor för honom 
till slut svalnat. Några dagar efter detta beslut skulle de åka på 
semester med hennes bror och familj. Andreas tog tillfället i 
akt och berättade för honom om sitt våld: ”Jag berättade att ’jag 
vart fysiskt våldsam mot din syster’ liksom.” Svågern reagerade 
förhållande positivt och Andreas upplever att såväl han som de 
andra han berättat om våldet för har varit väldigt förstående, 
vilket tycks vara relaterat till hur han presenterat sitt eget våld.  
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Utåt kanske det är väldigt stor skillnad på om jag har slagit 
henne eller inte. Det är ju, jag har tänkt på det att det kanske är 
det. Fast just eftersom jag aldrig har slagit henne, att jag aldrig 
har skadat henne fysiskt liksom. För andra människor kanske 
det är en stor skillnad. Men för oss i vår relation så har det ju, 
så har det inte, har det skadat henne på samma sätt liksom. 
Om det kan va något sånt. Hade jag sagt att jag slagit din sys-
ter, ett slag liksom, tror jag inte han hade kunnat acceptera det 
liksom.  

Andreas gör skillnad på olika sorters våld och hur det kan upp-
fattas. I den grövre kategorin våld återfinns slag och våld som 
ger fysisk skada. I den andra vredesutbrott och knuffar. På ett 
plan likställer han de två kategorierna, att de båda skadat hans 
sambo psykiskt och att det är det som är avgörande. Samtidigt 
menar han att våldets grovhet påverkar hur utomstående upp-
fattar och reagerar. Man kan förstå det våld han utövat, men det 
är tveksamt om han hade mötts med samma förståelse om han 
hade sagt att han ”slagit” sin sambo, om våldet hade varit gröv-
re. även om Andreas har berättat för familj och vänner att han 
har varit ”fysiskt våldsam” menar han att han i viss mån ned-
värderat det.  

Jag undrar hur jag har berättat om våldet också. Jag har kanske 
berättat om våldet på nåt sätt vävt in det så att det inte låter så 
betydelsefullt, kanske när jag uttryckt det. Vilket gjort att folk 
inte sett det som så betydelsefullt.  

I kontrast till hur han presenterat sitt våld för sina närstående 
står hur han pratar om det med de andra männen i terapigrup-
pen. Att berätta om våldet och att erkänna för de andra i grup-
pen vad man gjort och att man är ”våldsbenägen” är centralt i 
den terapi männen genomgår.  

Här går man ju hit med våldsfrågan, för att man vill bli av med 
det. Så här har man ju erkänt. Jag är våldsbenägen, jag vill bli 
av med det, eller jag vill lära mig kontrollera. Medan mot alla 
dom andra har jag ju inte sagt det så.  
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Erkännande är en form av bekännelse som bland annat har sitt 
ursprung i den kristna kyrkans tradition, men återfinns idag i 
en mängd olika områden i samhället, inte minst inom terapin. 
Bekännelse förstås ofta som ett sätt att befrias från det som be-
trycker. Michel Foucault (1993b) menar dock att bekännelsen 
inte endast handlar om att redogöra för vad vi har gjort för fel, 
utan i redogörelsen gör vi en bekännelse om oss själva, vilka vi 
”är”. Genom bekännelsen iscensätter vi med andra ord oss själ-
va. Att berätta om våldet för andra i gruppen är utifrån detta 
perspektiv en bekännelse om att vara en man som slår kvinnor, 
att vara ett våldsamt subjekt. Tystnaden om våldet är en 
motstrategi, en flyktlinje, för att inte bekänna sig som och bli 
en kvinnomisshandlare. Många av studiens män har dock valt 
att berätta om sitt våld för vänner och bekanta, vissa har till 
och med gått ut i media för att synliggöra problemet. Samtidigt 
kan en bekännelse om våldet för andra också vara ett skapande 
av sig själv som att ha varit en kvinnomisshandlare, att man sla-
git men lämnat detta bakom sig och tar tag i sina problem ge-
nom att gå i terapi.  

Avslutning  
Kvinnomisshandlaren ses bland studiens män som ett proble-
matiskt, och i viss mån stigmatiserat, maskulint subjekt. Våld 
mot kvinnor ses som en icke accepterad maskulin handling och 
kvinnomisshandlaren står lågt i rang. I de våldsamma männens 
sammansättningar kan den stereotypa bilden av kvinnomiss-
handlaren förstås som ett territorialiserande element, som sö-
ker skapa ett enhetligt våldssubjekt och en entydig bild av vad 
våld mot kvinnor innebär. Detta är dock en bild få av männen 
känner igen sig i.  

Trots att de alla har varit fysiskt våldsamma mot sina part-
ners upplever de det därför problematiskt att definiera sig själ-
va som kvinnomisshandlare. även när de börjat tolka sina hand-
lingar som våld mot kvinnor är de tveksamma till att förstå sig 
själva som kvinnomisshandlare.  
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Männens sammansättningar utgörs inte bara av deras själv-
bild. Att förstå maskulinitet som ständig rörelse och kvinno-
misshandel som tillblivelse synliggör våldets materiella, kultu-
rella och sociala sammanhang. I männens berättelser handlar 
våldet inte bara om deras självförståelse eller om relationen 
mellan förövare och offer, utan i hög grad också om vad andra 
ska tro om dem och hur de ska värdera deras handlingar. Det är 
inte bara i relation till sig själv eller till kvinnan, utan också till 
det sociala nätverket som männen tolkar sitt våld – vännernas, 
familjens och andra bekantas erkännande eller förmodade av-
ståndstagande är centralt för mannens relation till sitt våld 
(Hearn 1998c). Rädslan att bli utpekad som kvinnomisshandla-
re kan beskrivas som en skräck för att bli den Andre. För att 
handskas med denna andre man söker männen hitta flyktlinjer 
bort från – avterritorialiserande processer som destabiliserar – 
kvinnomisshandlaren. Flyktlinjerna hjälper männen att hantera 
det normativa utpekandet av kvinnomisshandlaren och identi-
fikationen med den Andre. Genom att omdefiniera våldet, dis-
tribuera aktörskapet och tala tyst om våldet undviker de att be-
känna sig själva som våldsamma män och därmed bli eller vara 
kvinnomisshandlare. Inför andra talar männen hellre om att de 
har aggressionsproblem, har bråkat eller varit våldsamma sna-
rare än att bekänna sig som kvinnomisshandlare. Samtidigt – 
till följd av den nära kopplingen mellan männens våldsamma 
handlingar och kvinnomisshandel – dras de till den andre man-
nen som järn till magnet. De beskriver sig själva, paradoxalt 
nog, som att röra sig bort från en position som kvinnomiss-
handlare samtidigt som de flesta inte ser sig tillhöra kategorin. 
Det är därför tveksamt om man utifrån männens perspektiv 
kan se det som att de någonsin blir kvinnomisshandlare. Deras 
tillstånd kan snarare förstås som en ständig rörelse mellan de-
ras uppfattning av sig själva som normala, icke-våldsamma män 
och kvinnomisshandlare.  

Denna tillblivelse sker i ett sammanhang där den våldsam-
ma, misshandlande mannen utgör jämställdhetens motpol. 

 230



Männens grundläggande önskan om att ”ta tag” i sina ”pro-
blem” – vilket är terapins mål – handlar i stora stycken om att 
bli respektfulla och hänsynstagande partners. Detta mål över-
ensstämmer till viss del med jämställdhetens grundläggande 
värderingar som är beskrivna i exempelvis Kvinnofridsproposi-
tionen, där relationen mellan män och kvinnor förväntas 
präglas av ömsesidig respekt. Det stämmer också överens med 
de ideal om jämställdhet och icke-våld som präglar terapiverk-
samheterna de deltar i. Detta betyder inte nödvändigtvis att 
männen söker bli jämställda män. En del män, särskilt de med 
kriminell bakgrund, orienterar exempelvis mot en hederskod 
som visserligen fördömer kvinnomisshandel, men som repro-
ducerar en patriarkal ideologi där män är överordnade kvinnor. 
Att männen orienterar mot jämställdhetens grundläggande 
värden synliggör snarare att dessa har blivit så pass för givet 
tagna att det är svårt att skapa sig själv som en god, normal 
svensk man utan att på något sätt bekänna sig till jämställdhe-
tens värden. Jämställdhet kan därmed förstås som en territoria-
liserande process som söker definiera män som jämställda. Men 
detta osynliggör samtidigt mäns våld mot kvinnor. På grund av 
kvinnomisshandlarens stigma är få män villiga att bekänna sitt 
våld och än mindre förstå sina handlingar som kvinnomisshan-
del. Mäns våld mot kvinnor kan därmed fortgå i det tysta, sam-
tidigt som vi kan fortsätta skryta om Sverige som världens mest 
jämställda land.  

 Studien, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En studie av förövarnas sociala nätverks reak1 -
tion på våldet, leds av professor Margareta Hydén och finansieras av Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap. Stort tack till medlemmarna av forskargruppen Respons 
på interpersonellt våld (RIV) och mina kollegor vid Avd. för socialt arbete, Linköpings 
universitet, för kommentarer på tidigare utkast. 

 Halvvägshus är en form av behandlingshem där missbruksbehandling ges, men också 2

stöd att lösa de ekonomiska och sociala problem som kan vara en följd av ett långt 
missbruk. 
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