
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORDISK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK MED FOKUS PÅ MÄN - EN POLICYÖVERSIKT 

 

NIKK – Nordiska institutet för kunskap om kön / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet / 

Det norska ordförandeskapet av Nordiska ministerrådet 2012 

 

 

 

Översikten är sammanställd av Jan Wickman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

Innehåll: 

Inledning: Översiktens fokus och avgränsningar     2 

Fokus på män: Nio temaområden     3 

1. Fäders föräldraledighet     4 

2. Rekrytering av män till omsorgsyrken     7 

3. Pojkar i skolan     12 

4. Våld i nära relationer     13 

5. Förbud mot sexköp     16 

6. Hälsa     17 

7. Social utslagning     19 

8. Invandrarmän, integration och nordisk genuskultur     19 

9. Kunskapsproduktion     20 

Avslutande kommentar     21 

Källor     24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Inledning: Översiktens fokus och avgränsningar 

På uppdrag av den nordiska arbetsgruppen för män och jämställdhet tillsatt av 

Ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM) har NIKK – Nordiska institutet för kunskap om 

kön sammanställt denna översikt över viktigaste jämställdhetspolitiska åtgärder riktade mot män i 

Norden. Arbetet har slutförts på uppdrag av det norska Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet för det norska ordförandeskapet av Nordiska ministerrådet 2012.1  

Översikten fungerar som ett underlag för den nordiska konferensen Maskuliniteter i rörelse i Oslo 31 

maj- 1 juni 2012. 

Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på 

män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och verksamhetsformer inom fältet. 

Den har två viktiga avgränsningar. För det första fokuseras åtgärder under 2000-talet även om män 

har uppmärksammats i nordisk jämställdhetspolitik i flera årtionden. För det andra ligger 

tyngdpunkten på offentliga myndigheters verksamhet även om deras samverkan med civilsamhället 

också ofrånkomligen blir ett tema.2 Vidare fokuserar översikten på nationella, statliga initiativ och 

åtgärder. Inom ramen för denna överblick har det inte varit möjligt att i detalj gå in på verksamheten 

på lokal nivå utan bara några exempel nämns i korthet. 

Som underlag för översikten har jag i första hand använt tillgängliga dokument producerade av 

myndigheter och andra aktörer inom statlig jämställdhetspolitik med inriktning på män. I tillägg finns 

det också några undersökningar som har analyserat vissa projekt och områden inom manspolitiken. 

Dessa har jag brukat i beskrivningen av de områden som forskningen täcker. Uttalanden i massmedia 

och mediebevakning refereras några få gånger för att belysa resonemang i den offentliga debatten 

kring politiken men dessa betraktas i regel falla utanför den föreliggande översiktens avgränsning. 

I många nordiska jämställdhetsplaner betonas det att jämställdhet också gäller män. Dessa planer 

innehåller även ett ökande antal initiativ som riktar sig specifikt mot pojkar och män. Utöver att män 

på detta sätt blir explicit nämnda i allmänna jämställdhetsplaner har det också utfärdats ett antal 

särskilda program för jämställdhetsarbete bland män. I denna översikt har jag närmat mig den 

mansfokuserade jämställdhetspolitiken genom att först identifiera dessa centrala dokument i vilka 

riktlinjer för politikområdet definieras. (Dessa dokument beskrivs i följande stycke.) Utifrån dessa har 

                                                           
1
 Jag vill tacka Ole Nordfjell Bredesen från Reform - resurssenter for menn, Norge, och Thomas Wetterberg från 

Män för jämlikhet, Sverige, för vägledande råd, och medlemmarna i arbetsgruppen för män och jämställdhet, 

särskilt Lars Wittenmark och sekreteraren Peter Ussing, för feedback på det första utkastet för denna översikt. 

Inom NIKK var Mona Larsen-Asp och Solveig Bergmans kommentarer till översiktens disposition avgörande för 

rapportens utformning. 

2
 Ett aktuellt exempel på denna invecklade gränsdragning finner vi i Danmark. Den oavhängiga Tænketanken 

VM- Viden om Mænd grundades i maj 2011 och offentliggjorde mot slutet av året “30 forslag – en politik for 

drenge og mænds ligestilling” vilka har betraktats som ett betydande könspolitiskt initiativ. De innebär ett 

program som täcker sex teman – hälsa och livsstil, arbetsmarknad och föräldraledighet, pojkar i 

utbildningssystemet, faderskap, familjeformer och omsorg, social utsatthet samt våld och kriminalitet. Bland 

annat den nya jämställdhetsministern Manu Sareen (2011) har prisat initiativen och välkomnat tänketanken 

med i arbetet för jämställdhet. Det återstår att se på vilket sätt den kommer att integreras i ministeriets politik. 
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jag fastslagit politikområdets ledande teman och delområden vilka jag sedan har följt upp mera i 

detalj i andra dokument.  

I Norge utgör regeringens Stortingsmelding från 2008 (nr. 8/2008-2009) Om menn, mansroller og 

likestilling (som också innehåller Mannspanelets konklusjonsnotat) den mest prominenta 

formuleringen av mansfokuserad jämställdhetspolitik i landet. Finska Social- och 

hälsovårdsministeriet har publicerat översikter över temat män och jämställdhet åren 2000 och 2006 

(Kempe 2002, Varanka 2006c).3 Dessutom innehåller Regeringens jämställdhetsplan 2004-2007 från 

2005 samt Statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män från 2010 egna kapitel 

om män och jämställdhet. Den mest prominenta manspolitiska översikten i Sverige, Tomas 

Wetterbergs slutrapport för projektet Män och jämställdhet med titeln Vill man ha jämställdhet? 

utgavs av Regeringskansliet redan 2002. I Danmark har regeringen inte utgivit ett samlat 

manspolitiskt program eller översikt, men i jämställdhetsministerns årliga Perspektiv- og 

handlingsplan/Redegørelse som har publicerats sedan 2002, har jämställdhetspolitik som gäller män 

över det senaste årtiondet fått allt mera uppmärksamhet. Män och jämställdhet kungjordes som en 

framtida prioritet redan i planen från 2003 (Minister for Ligestilling 2003: 12) men först på senare år 

har politikområdet börjat ta form. I handlingsplanen från 2009 – vilken undantagsvis lades fram som 

den danska regeringens jämställdhetsstrategi ända fram till 2015 – handlar tre av de femton 

framlagda målsättningarna uttryckligen om män och planerna för 2011 och 2012 innehåller kapitel 

med titlarna Ligestilling er også for mænd (Minister for Ligestilling 2009: 3; 2011: 9-12) och 

Ligestilling handler også om drenge mænd (Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012: 12-14). För 

Islands del finns inte heller något samlat manspolitiskt program tillgängligt medan 

jämställdhetscentret Jafnréttisstofas (2012) årligen uppdaterade översikt Gender Equality in Iceland 

med ett kapitel om Men and Gender Equality utgör en utmärkt sammanfattning på engelska av 

landets jämställdhetspolitik. 

 

Fokus på män: Nio temaområden 

En stor del av jämställdhetspolitiken handlar naturligen om att rätta till det underläge i vilket kvinnor 

befinner sig på många områden i samhället. Varje åtgärd som riktar sig mot kvinnor har dock 

konsekvenser för män. Inkluderingen av män i jämställdhetspolitiken har länge betraktats som 

nödvändigt och det upprepas ofta att jämställdhet kan uppnås bara med mäns medverkan. De 

senaste femton åren har den dock blivit ett allt mera prominent tema i de nordiska länderna och 

något av ett expertisområde i regionen. Bland annat i Island räknas strävan att öka männens 

engagemang i jämställdhet bland regeringens centrala jämställdhetspolitiska mål (Jafnréttisstofas 

2012: 31). I alla nordiska länder har myndigheterna utnämnt kommittéer eller arbetsgrupper som 

dryftat män och jämställdhet (t.ex. Minister for ligestilling 2011: 10). Både i Finland och Danmark har 

man dessutom höjt den mansinriktade politikens profil genom att dela ut ett årligt pris för bästa 

gärning på området (Se t.ex. Minister for ligestilling 2004: 20; Kumpumäki 2006: 26-31).  

                                                           
3
 På engelska har de finska myndigheternas syn på temat män och jämställdhetspolitik sammanfattats i Men 

and Gender Equality Policy: English summary of the Finnish strategy document on men and gender equality 

policy. Draft background document, Finland’s EU-presidency 2006 (Varanka 2006a). Se även Varanka 2006b. 
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Olika fokus har förekommit i diskussionen om män och jämställdhet. Ibland betonas mäns roll i 

främjande av jämställdhet mellan könen och engagemang i förbättring av kvinnornas situation 

medan tonvikten andra gånger ligger på förbättring av mäns situation på områden där ojämlikhet 

och könsrelaterade förväntningar och normer förorsakar särskilda problem för dem (se t.ex. Varanka 

2006c; 2006b: 50). Det finska statsrådet (regeringen) ser i sin redogörelse om jämställdhet mellan 

könen dessutom integreringen/mainstreamingen av jämställdhetsperspektivet både som en orsak 

och som ett medel för integreringen av män i jämställdhetspolitiken. 

”Ett av målen inom jämställdhetspolitiken har speciellt sedan 2000-talet varit en starkare 
integration av männen i jämställdhetspolitiken både som objekt för politiken och som aktörer. 
Temat män och jämställdhet kan anses ha satts på jämställdhetspolitikens ärendelista av tre 
orsaker: för det första måste man fästa uppmärksamhet vid männen som både aktörer och 
åtgärdsobjekt då man främjar jämställdheten mellan könen; för det andra förutsätter 
integrering av genusperspektivet att även männen uppmärksammas; och för det tredje kräver 
också de problem som män erfar jämställdhetspolitisk uppmärksamhet.  […] Förutom 
integrering av genusperspektivet behövs inom vissa områden också jämställdhetspolitiska 
åtgärder och projekt som riktar sig mot i synnerhet män.” (Social- och hälsovårdsministeriet 
2010: 162) 

Trots den ökade uppmärksamheten och betoningen av hur viktig inkluderingen av män i 

jämställdhetspolitiken är, noteras i redogörelsen dock att ”[u]nder de senaste 15 åren har få 

jämställdhetspolitiska åtgärder genomförts som framför allt riktar sig till män” (Social- och 

hälsovårdsministeriet 2010, 163). Denna paradox mellan det intresse som uttalas bland myndigheter 

och en försiktighet i relation till handling förekommer tidvis även i de andra nordiska länderna. Jag 

vill undersöka den och återkommer till den i avslutningen av denna kartläggning av åtgärder. 

De följande avsnitten behandlar nio temaområden inom vilka jämställdhetspolitiska åtgärder har 

riktats gentemot män i de nordiska länderna. Det överlägset viktigaste temat har varit strävan att öka 

fäders andel av föräldraledigheter. Andra betudande teman som har uppmärksammats så gott som i 

hela Norden är strävan att engagera män i omsorgsyrken samt arbetet för att förebygga mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer. Förbudet mot sexköp som också är utbrett i Norden och relaterar på 

ett särskilt sätt till män i och med att män utgör största delen av sexhandelns kunder. Killars särskilda 

problem i skolan har uppmärksammats i flera länder, likaså mäns hälsa och sociala utslagning. Under 

de senaste åren har också jämställdhetsperspektivet på invandrarmän och deras integration fått 

ökad uppmärksamhet särskilt i Danmark och Norge. Slutligen har kunskapsproduktionen, forskningen 

om män och maskuliniteter, utgjort en väsentlig del av den mansinriktade jämställdhetspolitiken, 

framför allt i det nordiska samarbetet. 

 

1. Fäders föräldraledighet 

Frågan om villkoren för en balansering av arbets- och familjeliv har länge varit i centrum för nordisk 

jämställdhetspolitik. Detta gäller i högsta grad även den politik som fokuserar på män. Ökningen av 

fädernas andel av föräldraledigheten är den mest framträdande manspolitiska målsättningen i alla de 

nordiska länderna. Frågan har stått i centrum för mansperspektivet även i EU:s jämställdhetspolitik. 

Åtgärderna varierar dock något i de olika nordiska länderna.  Den generella linjen – i Finland, Island, 
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Norge och Sverige – har varit att öka de delarna av föräldraledighet som är öronmärkta för fadern 

medan regeringen i Danmark fram till senaste regeringsskifte betonade föräldrarnas frivilliga val och 

oberoende av offentlig reglering i överenskommelsen om hur föräldraledigheten fördelas mellan 

dem. 

Den nuvarande Isländska lagen som trädde i kraft 2000 delar den föräldraledighet som berättigar till 

ersättning, i tre lika stora delar på tre månader. En del är reserverad för fadern, en för modern och 

den tredje delen fördelar föräldrarna enligt eget val. Detta arrangemang kan betraktas som det mest 

radikala i Norden och världen i det att den symmetriska utformningen behandlar båda föräldrarna på 

så gott som samma villkor4 samtidigt som pappakvoten är synnerligen lång i internationell 

jämförelse. Utöver de nio månaderna med offentligt understöd har båda föräldrarna rätt till 13 

veckors obetald föräldraledighet. Lagen mottogs ursprungligen väldigt positivt och andelen män som 

använde sin faderskapsledighet steg snabbt till 90%. Den tredjedel av föräldraledigheten som 

föräldrarna fritt kan dela mellan sig, används dock, i Island liksom i andra länder, huvudsakligen av 

kvinnan. (Jafnréttisstofa 2012: 16-17). Även i övrigt följer pappors och mammors uttag av 

föräldraledighet i stor utsträckning traditionella könsmönster. Pappor tar ofta ut kortare perioder 

och inte sällan i anknytning till helgdagar (Hoelst 2007). Under de senaste års ekonomiska 

tillbakagång har regeringen dessutom varit tvungen att skära ned föräldraledighetsersättningarna 

och andelen män som utnyttjar faderskapsledighet har åter minskat något (Jafnréttisstofa 2012: 17). 

I de andra nordiska länderna görs en skillnad mellan en kort faderskapsledighet som oftast tas ut vid 

barnets födsel och pappan är hemma tillsammans med mamman och barnet och en pappakvot av 

den längre föräldraledigheten.5 I Finland är faderskapsledigheten nu tre veckor, i Danmark, Sverige 

och Norge två.  

Forskare menar att fäders föräldraledighet då papporna potentiellt är hemma ensamma med barnet 

är mera betydelsefull för ändring av könade vårdmönster än faderskapsledighet då pappan är 

hemma med både mamman och barnet (Haataja 2009). I Norge har pappakvoten av hela 

föräldraledigheten på 47 eller 54 veckor (beroende på om ersättningen tas ut på 100 eller 80 

procent) ökats till 12 veckor sedan 1.7.2011 och i regeringens senaste handlingsplan för jämställdhet 

kungörs som mål en ytterligare utvidgning till 14 veckor. I Finland har strävan att öka pappornas 

användning av familjeledigheterna lyfts fram i varje regeringsprogram och jämställdhetsprogram 

sedan 1999 (Social- och hälsovårdsministeriet 2010: 163-165). Dock har kvoteringen av 

föräldraledighet till fäderna förblivit tämligen modest jämfört med Norge och Island. År 2003 

introducerades möjligheten till en såkallad pappamånad genom att erbjuda pappan två veckor extra 

föräldraledighet som bonus om han tar ut de två sista veckorna av familjens ledighet.  

I Sverige reserveras sedan år 2002 sextio dagar av föräldraledighetens 480 för vardera föräldern och 

dessa kan inte överlåtas. För att stimulera män att ta ut ytterligare fler föräldrapenningdagar har det 

i föräldraförsäkringen införts en jämställdhetsbonus som belönar vårdnadshavare som delar likt på 

                                                           
4
 Lagen förutsätter visserligen att mamman tar ut en del av sin ledighet de två första veckorna efter 

förlossningen. 

5
 I varje lands reglering och informationsmaterial brukas inte terminologin så konsekvent som här. Här har jag 

följt den terminologi som Haataja (2009) brukar. Se även Westlund 2009. 
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föräldrapenningdagar. Bonusen trädde först i kraft för barn som är födda efter den 30 juni 2008 men 

betalningsmekanismen har förnyats 2012. När den förälder som har tagit ut lägst antal dagar tar ut 

föräldrapenning allena (= dagar då den andra föräldern inte samtidigt är föräldraledig), får vardera 

föräldern 50 kronor i jämställdhetsbonus per dag. Vid ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen 

innebär detta totalt 13 500 kronor i jämställdhetsbonus. 

Danmark gick 2002 i en motsatt riktning i jämförelse med de andra nordiska länderna och förkortade 

faderskapsledigheten från fyra till två veckor samtidigt som den föräldraledighet som föräldrarna kan 

dela mellan sig enligt eget beslut förlängdes till 32 veckor (Minister for Ligestilling 2002: 17-18; 2003: 

20-21). Pappakvoterna i de andra länderna är frivilliga men familjen förlorar den pappakvoterade 

andelen av understödet om fadern inte utnyttjar den. Den förra danska regeringen betonade 

flexibilitet och fria val och ville därför inte påverka föräldrarnas beslut med påtryckning i form av 

ekonomiska konsekvenser och motsatte sig lagstiftningsåtgärder. (Se t.ex. Minister for ligestilling 

2011: 9.) Jämställdhetsministern i den nya danska regeringen från 2011 betonar dock vikten av 

fäders föräldraledighet för att förbättra kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden och meddelar 

att en andel på upp till tre månader av föräldraledigheten skall bli öronmärkt för fadern (Ministeriet 

for Ligestilling og Kirke 2012: 24; se även Sareen 2011).  

I frånvaro av en betydande pappakvot har den danska regeringen hittills satsat på 

informationskampanjer och upplysningsverksamhet särskilt med inriktning att påverka 

arbetsplatskulturer (se t.ex. Minister for ligestilling 2005:13, 16-17; 2006:5-6; 2007:5; 2009:11; 

2011:9-10). Detta är dock en utmaning (Ministeriet for Ligstilling og Kirke 2012: 23; Bloksgaard 2009). 

På motsvarande sätt har myndigheterna i Finland, som också har en relativt liten pappakvot, med 

hjälp av informationskampanjer uppmuntrat papporna att ta ut familjeledigheter och försökt göra 

arbetsplatserna mera positivt inställda gentemot mäns föräldra- och vårdledigheter -med en viss 

framgång (Social- och hälsovårdsministeriet 2010:165; Nieminen 2009: 36-39). I Danmark har man 

dessutom försökt jämna ut de ekonomiska konsekvenserna av föräldraledighet för arbetsgivare och 

företagare genom en ”barseludligningsordning”, en kassa för utjämning av 

föräldraledighetskostnader, och på det sättet göra mäns föräldraledighet mera accepterad (Minister 

for ligestilling 2005: 13; 2007:5; 2008:11; Ministeriet for Ligstilling og Kirke 2012: 24).  

Frånvarande skilda föräldrar, av vilka en stor del är män, har i Finland fått rätt till tillfällig 

vårdledighet (Social- och hälsovårdsministeriet 2010: 165). Ett konkret projekt vid Lahtis 

yrkeshögskola var avsett att förbättra mäns position i skilsmässosituationer genom att utveckla en 

utbildning för myndigheter så att dessa kunde utse den bästa förmyndaren för barnet utan att 

utgående från könsfördom utesluta fadern. Men även i detta projekt lyfte man också fram sådana 

sätt att kombinera arbete och familjeliv som gynnar pappornas delaktighet i barnens liv (Wallin 

2010). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att pappakvoterna och männens bruk av föräldraledighet 

faktiskt har dominerat diskussionen om män och jämställdhet i Norden. Ibland har de till och med 

blivit presenterade som det enda exemplet på mansinriktad jämställdhetspolitik (se t.ex. Huitvelt 

2009). Sociologen Birgitte Johansen som har analyserat den norska politiken menar att fokuseringen 

på männens bruk av föräldraledighet förklaras av att åtgärder på detta område förväntas påverka 

könsrelationerna på bred front genom att på en gång ändra förhållandet mellan mor och far, mellan 
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far och barn men även mellan arbetsgivare och arbetstagare av båda kön på ett sätt som gynnar 

kvinnorna på arbetsmarknaden (Johansen 2010; se även Haataja 2009: 18; Lysbakken 2011). 

Diskussionen även i de andra Nordiska länderna återspeglar samma tro på den mångsidiga 

strategiska betydelsen av pappornas föräldraledighet. 

 

2. Rekrytering av män till omsorgsyrken 

Utöver främjandet av männens bruk av föräldraledigheter har strävan att engagera män i omsorgs- 

och vårdarbete i alla nordiska länder sträckt sig även till insatser för ökad rekrytering av män till det 

yrkesmässiga omsorgsarbetet. Det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2010 

fokuserade på detta tema och det publicerades en översikt som kartlägger åtgärder i hela Norden för 

ökning av antalet män i omsorgsyrken, Nordiske mænd til omsorgsarbejde! (Baagøe Nielsen 2011). 

Omfattningen, tyngdpunkterna och motiveringarna för olika insatser för rekrytering av män till 

omsorgsyrken har varierat betydligt mellan länderna. I Norge har strävan att öka andelen män i 

daghemmens basverksamhet utgjort fokus för ett långvarigt, konsekvent och målmedvetet arbete. 

Översiktens redaktör Steen Baagøe Nielsen (2011, 275-279) lyfter detta arbete fram som den enda 

entydiga succén bland de projekt som har genomförts på detta område i Norden.6 Varken i något av 

de andra nordiska länderna eller i rekryteringen till andra omsorgsbranscher i Norge kan man 

statistiskt peka på lika klara framsteg. Bland annat i Danmark har verksamheten präglats av tidvis 

ambitiösa men temporära projekt som icke varit ledda av statliga myndigheter. I Sverige har det 

enligt forskaren Marie Nordberg (2011) förekommit en påtaglig politisk försiktighet gentemot 

rekryteringsåtgärder som kan tänkas innebära en favorisering av män i jämställdhetens namn. Från 

Island rapporteras under 2000-talet en annonskampanj av Islands universitet för att öka antalet män 

i sjukskötarutbildningen och två enskilda barnträdgårdars ansträngningar att få mera män bland 

personalen (Arnfríður Aðalsteinsdottir 2010; Gislason 2011). Från statligt eller kommunalt håll har 

inga initiativ skett för att öka männens andel i kvinnoyrken (Gislason 2011, 240). Även i Finland har 

initiativen på detta område varit få och begränsade (Baagøe Nielsen & Holm 2011). 

I Norge har behovet av flera män i daghemmen (barnehage) betonats starkt sedan 1990-talet. Som 

bakgrund till denna önskan uppges bland annat daghemspersonalens funktion som rollmodeller för 

barnen. Det upplevs som viktigt att barnen växer upp och deras könsidentitet formas utan att 

daghemsmiljön signalerar att vissa yrken är könsspecifika. Vidare är avsikten att främja kontakten 

mellan män och barn och motverka könssegregeringen inom arbetsmarknaden (BLD 2008: 45-46).  

Under de senaste femton åren har ett omfattande arbete genomförts för att öka antalet manliga 

anställda inom de norska daghemmens grundverksamhet (Se bl.a. BLD 2004; BLD 2008: 45-46; 

Pettersen 2008; Renolen & Hoel 2010; Bredesen Nordfjell & Baagøe Nielsen 2011). Detta 

åtgärdsprogram skiljer sig från andra projekt i Norden genom att det har varit långvarigt, haft 

centralt fastställda målsättningar som har varit uttryckta i regeringens successiva fyraåriga 

handlingsplaner. Vidare har programmet samordnat insatser av många aktörer på nationell, regional, 

läns- och kommunnivå. På detta sätt har det uppstått en synergi, också i samverkan med 

                                                           
6
 Se även BLD 2008:45, Minister for ligestilling 2010:8. 
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diskussionen kring fädernas föräldraledigheter, som bidrar till en generell debatt om behovet av män 

i barns vardag och legitimerar mäns närhet till barn (Baagøe Nielsen 2011, 275-277). 

I Norge har det rått en politisk samstämmighet om behovet av män i dagvården över olika 

regeringskonstellationer. Den emfas som den offentliga makten i Norge har lagt på denna fråga 

framgår bland annat av det faktum att positiv särbehandling av män kan tillämpas. Enligt Barn-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementets cirkulär Q-07/98 är moderat könskvotering tillåten i 

samband med undervisning och omsorg för barn. Detta innebär att kön kan avgöra val vid en 

anställning om de sökande har samma eller närmelsevis samma kompetens. Strategin är 

kontroversiell i och med att den väcker mistankar om ojämlik behandling och den har därför givits 

upp i Sverige och Finland (se nedan). 

Informationsspridning och vägledning har varit centrala åtgärder i rekryteringsansträngningarna. Till 

exempel har Reform – Resurssenter for menn (2009) på uppdrag av Kunnskapsdepartementet 

utarbetat en guide för kvotering av män i daghem. Guiden ger råd om reglerna kring positiv 

särbehandling och strategier för rekrytering av män samt för ökning av deras arbetstrivsel på 

daghemmen. I slutrapporten för Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring (2008-

2010) framgår det att hälften av daghemmen har vidtagit någon åtgärd för att rekrytera flera män 

(Renolen & Hoel 2010, 39). Vidare tjänar nätverket MiB – Menn i barnehagen både strävan att få in 

flera män i branschen och det ökar även arbetstrivseln som kan få dem att stanna. MiB:s nätsida 

främjar effektivt rekrytering av män (http://www.mennibarnehagen.no/). Vidare ska 

demonstrationsdaghem informera och ge råd i rekrytering av män och extra finansiering utlovas till 

de institutioner för förskolelärarutbildning som hat största ökningen av utexaminerade manliga 

kandidater (BLD 2008: 49).  

Som resultat av den samordnade satsningen har Norge det senaste årtiondet lyckats öka både 

antalet och den procentuella andelen manliga anställda i daghemmen medan det har rått stagnation 

eller tillbakagång i resten av Norden. Dock är nuläget med 8-9% män i daghemmens basuppgifter7 på 

nationell nivå långt från målet på 20% (vilket ursprungligen var satt redan för år 2007) även om flera 

enskilda daghem har uppnått det. Den procentvisa andelen män har ökat långsammare än det totala 

antalet eftersom daghemssektorn har expanderat betydligt. Å andra sidan har expansionen av 

daghemssektorn fört med sig ett stort antal nya arbetsplatser vilka inneburit många möjligheter för 

värvning av flera män.  Rekryteringen av män till annat omsorgsarbete har kommit något i skuggan av 

satsningen på daghemmen (BLD 2008: 47-48). 

I Danmark har ökningen av män i omsorgssektorn ingått i jämställdhetsministerns årsplan sedan 

2006 (Minister for Ligestilling 2006:18). Det har genomförts ett antal projekt för att öka rekryteringen 

av män. Helms och Baagøe Nielsen (2011) beskriver fyra bland de största och mest typiska projekten 

i Danmark. Ett av dessa, Flera mænd i kommunerne, är ett samarbetsprojekt mellan centralförbundet 

för kommuner och kommunanställda och utgör ett paraply för sexton projekt i enskilda kommuner 

som ska främja rekrytering av män till omsorgstjänster. De tre andra projekten handlande om 

rekrytering till utbildningar och sedan vidare till arbetet inom social- och hälsovården eller sosu-fältet 

                                                           
7
 Andelen män i daghemspersonalen som helhet är något högre eftersom det finns flera män i rengörings- och 

gårdskarlsuppgifterna. 
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(social- og sundhed). Två av dem, Mpower (2004-2008) och SOSU kræver sin mand! (2010), handlade 

allmänt om sosu-fältet medan ett, Faktor 2007: For kønsablance og mangfoldighed i seniorservice 

(2005-2007), fokuserade specifikt på äldrevården. I dem samarbetade olika social- och 

hälsovårdsläroverk med kommunala och privata samarbetspartners. Mpower och Faktor 2007 var 

stora EQUAL-projekt finansierade av Europeiska socialfonden med ett stort antal samarbetande 

partners, även från utlandet.  

I projekten kombinerades olika verksamhetsformer och mål och de kunde ha en intrikat organisation. 

Till exempel Mpower byggde på att sex nätverksgrupper av män inom vårdbranschen organiserades 

på olika orter. Dessa grupper producerade PR- och rekryteringsmaterial som kunde användas för att 

få flera män i omsorgsbranschen, under ledning av såkallade tränare och en central styrnings- och 

fokusgrupp på 24 personer som representerade olika intresse- och expertgrupper och således 

kopplingen till den politiska nivån.  

Enligt Helms och Baagøe Nielsens (2011) bedömning kan projektens effekt beskrivas i termer av 

engagemang, synlighet och ökad medvetenhet. De hade stor betydelse för enskilda deltagande män 

medan någon varaktig ökning i rekryteringen inte kan påvisas. Utan uppföljande satsningar rinner de 

tillfälliga projektens resultat ut i sanden efter att de avslutas.  

I Danmark har rekryteringen av män till omsorgsarbete under de senaste årens ekonomiska kris ofta 

motiverats arbetsmarknadsrationalistiskt med att män som drabbas hårdare än kvinnor av 

arbetslöshet, behövs och kan finna en plats i kvinnodominerade omsorgsarbeten inom vilka det finns 

brist på arbetskraft.8 Detta perspektiv som avviker från jämställdhetsargumenten innebär att 

projekten har fokuserat specifikt på grupper av män som drabbas eller hotas av arbetslöshet. En del 

projekt har mera specifikt definierade målgrupper än andra. Dock har även dessa ändå ofta fått 

motta andra deltagare utöver de som var ursprungligen tilltänkta. Detta understryker mångfalden av 

män och behovet av differentierade rekryteringsstrategier för olika grupper såsom unga på väg till 

arbetslivet, outbildade arbetslösa eller medelålders karriärskiftare (Baagøe Nielsen 2011: 280-288). 

En del argument och metoder som har brukats i ansträngningarna för att öka antalet män i 

omsorgsyrken har blivit omstridda. Ett problem handlar om själva grunden till behovet av män i 

omsorgen och i synnerhet daghemmen. Att både män och kvinnor gärna kan fungera som 

rollmodeller för barnen och att det är önskvärt att barnen växer upp i en miljö i vilken vissa yrken inte 

framträder som könsspecifika, accepteras av de flesta. Samtidigt förekommer dock också ofta ett 

argument att män behövs för att förnya den i övrigt kvinnodominerade arbetsgemenskapen och 

praxisen (t.ex. Renolen & Hoell 2010: 54-56, 71). Till exempel formulerades det i målsättningarna för 

det ovan nämnda projektet Mpower en förhoppning att såkallade ”manliga värden och hållningar” i 

branschens utbildningar och arbetsplatser kunde bryta återskapandet av ”kvinnliga värden” som 

uppfattas ha varit tongivande i omsorgsideologin (Helms & Baagøe Nielsen 2011: 191). Sådant 

tänkande har ofta kritiserats för en traditionell syn på könsskillnader och inte minst för att det har 

bidragit till att en mycket stereotyp syn av manlighet har återkommit i rekryteringsmaterial och -

kampanjer (ibid., se även Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006: 56, 210).  

                                                           
8
 Tidigare har projekt med samma syfte förekommit i mindre utsträckning även i Norge (BLD 2008: 48). 
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En annan fråga berör rekryteringsmetoder. Strategin med positiv särbehandling och kvotering av 

män upplevs ofta innebära en stor risk för att kompetens orättvist förbigås som kriterium i antagning 

till utbildningar eller vid anställning, även om definitionen av moderat könskvotering utesluter detta. 

Särbehandlingen möter därför motstånd. Den väcker misstänksamhet exempelvis i norska daghem 

där den hör till de mindre brukade strategierna att rekrytera män (Renolen & Hoell 2010: 40, 52-54).  

I Sverige tillämpades positiv särbehandling/kvotering av män vid antagning till utbildningar för 

omsorgsyrken och lärarutbildning fram till 2010. Då avskaffades den efter flera års offentlig debatt 

om kvoteringen som diskriminerande mot kvinnor samt ett antal rättsfall i vilka kvoteringen 

konstaterades strida mota lagen om likabehandling (Nordberg 123-129).9 Samtidigt rapporteras det 

dock att tillämpningen av även andra konkreta åtgärder för ökad rekrytering av män till 

omsorgsyrken har avtagit under 2000-talet så att det under senare år har uppkommit en svacka i den 

praktiska verksamheten ute på fältet. Detta trots att regeringen visade intresse för denna typ av 

frågor genom att ge Högskoleverket i uppdrag att bereda en rapport om åtgärder för ökad 

rekrytering av män till lärarutbildningar (inklusive förskolelärarutbildning). Enligt rapporten saknas 

det en sammanhållen nationell och långsiktig satsning på området och få lärosäten har någon 

strategi för ökad rekrytering av flera män (Högskoleverket 2009). Samtidigt rapporterade docent 

Marie Nordberg (2011) som utfört en undersökning om svenska strävanden att öka antalet män i 

vårdarbetet, att merparten av de enskilda lokala projekt som hade förekommit fram till 2005, hade 

avslutats eller lagts ned utan att ny verksamhet kom i stället. På ett antal orter, särskilt orter där 

näringar med många manliga anställda lades ner, hade det ordnats projekt för att motivera och 

omskola män till arbete i vård- och barnomsorgsyrken. En stor del av dem förverkligades inom ramen 

för insatser för att bryta arbetsmarknadens könssegregering. Dessa handlade i hög grad om 

information till skolelever men arbetslösa män erbjöds också preparandkurser som en ingång i en 

lärar- eller barnskötarutbildning (Nordberg 2011: 129-138, Delegationen för jämställdhet i förskolan 

2006: 204-211). Det som nu finns kvar är nätverk för män i lärarutbildningar, skola, förskola och 

barnomsorgen. Dessa vilar på engagemanget av enskilda individer och i brist på kontinuerligt 

offentligt stöd begränsas verksamheten av sporadisk och osäker finansiering (Nordberg 2011: 138-

142). 

Nordberg (2011, 142-146) hävdar att frågan om ökning av andelen män i barnomsorgen och skolan 

har blivit kontroversiell och att den i nuläget har låg prioritet hos svenska myndigheter. Hon härleder 

bristen på mera resoluta initiativ till viktiga linjer i svenskt jämställdhetstänkande och 

arbetsmarknadspolitik: 

”Det låga intresse som uppenbarligen finns idag för projekt inriktade på att rekrytera män till arbete i 

förskolan, vården och andra ’kvinnoyrken’ kan, menar jag efter att gått igenom det svenska 

materialet, både ses som en konsekvens av den starka inriktning på kvinnors underordning och 

kvinnors problem och situation på arbetsmarknaden och i samhället som länge kännetecknat den 

                                                           
9
 Tidigare hade kvotering betraktats som ett medel för att påskynda en utjämning av arbetsmarknads-

segregationen (se t.ex. Wetterberg 2002, 182). 

I Finland avskaffades könskvoteringen av män till barnträdgårdslärarutbildningen som stridande mot då 

gällande jämställdhetslagstiftning 1990. 
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svenska jämställdhetspolitiken, samt också beroende av den rådande arbetsmarknadspolitiken, där 

ingrepp görs och förändringar förväntas ske på frivillig bas och genom utbildningsinsatser […]”. 

(Nordberg 2010: 143) 

Slutbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan år 2006 utgör ett exempel som 

återspeglar en återhållsam inställning till strävan att locka män som kanske kunde anknytas till 

Nordbergs bedömning. Kritiken mot problematiska aspekter i verksamheten för ökad rekrytering av 

män i omsorgsyrken (se ovan) upptar i betänkandet stort utrymme i förhållande till de motiveringar 

som framförs för sådana åtgärder. Följaktligen kantas delegationens rekommendation för ökad 

rekrytering av män av förbehåll. Sambandet mellan en ökad andel män i personalen och ett daghems 

eller förskolas allmänna inriktning mot jämställdhet är inte uppenbar. En norsk utredning antyder att 

ett samband kan finnas men at det inte går att avgöra vilken av de två som är den beroende faktorn 

(Renolen & Hoel 2010: 45-46). Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006: 56, 199-200) slår fast 

att könsbalansen inom personalen är av underordnad betydelse i förhållande till personalens 

genusmedvetenhet i svenskt jämställdhetsarbete inom förskolan10 och förutsätter att ökningen av 

antalet män sker på rätta grunder. 

”Vi delar inte uppfattningen om att män måste in i förskolan enbart på grund av att de är män. 

Delegationen menar att det är viktigt att betona att den pedagogiska skickligheten hela tiden måste 

vara det viktigaste, inte könstillhörighet. […] 

 Idag vet vi att det med dagens förväntningar på män och maskuliniteter inom förskolan bara blir så 

att de stereotypa könsmönstren förstärks om fokus ligger på att män behövs just för att tillföra 

förskolan något som bara män i kraft av sitt kön kan tillföra. Dock ser vi det som viktigt med flera 

män i förskolan och menar att det är viktigt att följa framförallt det nordiska arbetet med 

könssocialisation om fler män i förskolorna.” (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006: 56)  

Delegationen menar att det är önskvärt att öka andelen män i förskolan ”som en viktig del av en 

allmän strävan att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden” och ”för att visa såväl de vuxna 

som barnen att både kvinnor och män kan arbeta med barn” (ibid. 200).  

Med hänvisning till tidigare erfarenheter avvisade delegationen tillfälliga kampanjer för ökning av 

män i barnomsorgen som ineffektiva och betonade att förändringen bara kan ske som en del av ett 

långsiktigt arbete för en bred ändring av könsmönstren i hela samhället.11 Delegationen (2006: 214-

                                                           
10

 Rubrik ”En jämn könsfördelning ingen garanti för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.” (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan 2006: 199) 

”Det nordiska samarbetet runt frågan om könssocialisation har utvecklats att i dag handla om både rekrytering 

av fler män till förskolan och på vilket sätt pedagogerna kan arbeta med genusperspektiv i sin verksamhet. 

Medan Sverige har valt att i första hand satsa på ökad genusmedvetenhet hos personalen har övriga länder 

satsat på rekrytering av män till förskolan.” (ibid. 55) 

11
 ”För att nå verklig framgång måste arbetet ske på många platser i samhället och med långsiktigt perspektiv. 

Delegationen menar att ett sådant förändringsarbete handlar om allt ifrån pappors uttag av föräldraledighet 

till förändrade könsmönster hos både kvinnor och män. Utan djupa förändringar kommer de kortsiktiga 

projekten inte att uppnå sina mål.” (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006: 56). 



12 

 

217) satte därför i stor utsträckning siktet på följande generation och förordade i första hand 

genusmedveten studievägledning och PRAO-praktik i grundskolan som kunde uppmuntra pojkar att 

välja omsorgsyrken. Som åtgärder inom själva branschen rekommenderas växelverkan mellan män i 

förskolan med stöd i nätverk, mentorskap och koncentration av flera män till samma arbetsplats. 

Högskoleverkets (2009) utredning efterlyser också en nationell satsning inom ramen för 

lärarutbildningarna och ett genomgripande åtgärdsprogram som täcker hela studiegången från 

studie- och yrkesvägledning till studiernas slut, för att nå varaktiga resultat. Dock görs 

genomförandet av programmet här inte avhängigt av en helhetlig reform av samhällets könssystem. 

Regeringen (2011b:1) har inte heller släppt frågan utan har gett Statens skolverk i uppdrag att 

genomföra en ny kartläggning och analys av åtgärder som har gjorts i syfte att öka andelen män i 

förskolan. 

 

3. Pojkar i skolan 

Pojkars och flickors utbildningsval tenderar att vara traditionella och bidrar till återskapandet av den 

könssegregerade arbetsmarknaden. Vikten av att bryta detta mönster nämns ofta i program för 

jämställdhetspolitik för pojkar och män (se t.ex. BLD 2008: 43-44). Dock riktar sig de konkreta 

åtgärderna i detta syfte vanligen inte specifikt mot pojkar (Delegationen för jämställdhet i skolan 

2006: 200-201). I stället har pojkars problem och risk för marginalisering i utbildningssystemet utgjort 

en mera central frågeställning.  

Killar avbryter till exempel gymnasiet oftare än flickor, men frågan är komplex och det finns många 

andra sociala skillnader än kön som påverkar skolavbrott. I Norge har det tidigare vidtagits ett antal 

åtgärder för att förebygga skolavbrott såsom intensifierad studie- och yrkesvägledning och 

kompetensutveckling för rådgivare. Enligt Stortingsmeldingen om menn, mansroller of likestilling 

kommer regeringen i fortsättningen att rikta särskild fokus gentemot killar, särskilt killar med dåliga 

avgångsbetyg i grundskolan eftersom de utgör en riskgrupp. Dessa utgör nämligen en särskild 

riskgrupp (BLD 2008: 114). Också i Danmark initierade jämställdhetsministern en undersökning om 

vad som händer med pojkar som inte söker sig till högre utbildning efter gymnasiet (Hutters & Brown 

2011, se Minister for ligestilling 2010:6, 21; 2011:5). I fortsättningen ska skillnader i skolavbrott 

mellan etniskt danska och killar med invandrarbakgrund undersökas (se avsnitt 8 Invandrarmän, 

integration och nordisk genuskultur.) Som exempel på lyckade lokala åtgärder nämner den danska 

jämställdhetsministern projektet Drænges liv og læring läsåret 2009-2010 i Århus med syfte att öka 

killars trivsel i skolan. Man upptäckte att man kunde få dem att trivas genom att fästa särskild 

uppmärksamhet på dem och deras sociala relationer, genom ökad variation i undervisningen med 

inslag av rörelse och genom att beakta deras behov i inredningen av utrymmen (Ministern for 

ligestilling 2011: 7; Sunhedsstyrelsen 2011: 14-16). 

Inom det finska undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde har temat män och 

jämställdhet tagits upp i jämställdhetsprogrammen i förbindelse med olika utvecklings- och 

inlärningsskillnader mellan flickor och pojkar. Åtgärder som anknyter till killar i skolan har bestått av 

utveckling av de pedagogiska metoderna utgående från könsskillnader i inlärning samt utveckling av 

biblioteksverksamheten för att stöda pojkarnas läsintresse. Enligt Social- och hälsovårdministeriet 
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(2010: 166-167) antyder ett projekt som har utrett inlärningsskillnaderna att den viktigaste metoden 

för att minska dem vore att ge läraren möjlighet att erbjuda eleverna mer individuellt stöd. Arbetet 

för att stödja olika elever har fortsatt efter projektet, men inga utvecklingsåtgärder har inletts för att 

specifikt stöda pojkar som särskilt behöver det. Pojkarnas läsintresse har för sin del stötts genom 

finansiering av lokala projekt.  Ministeriet noterar dock att de enskilda projektens effekter på 

skillnaderna mellan könen i fråga om inlärning och utbildning samt lärintresset förblir små om inte 

genusperspektivet stärks genomgående i utbildningspolitiken (Social och hälsovårdministeriet 2010: 

167). 

 

4. Våld i nära relationer 

Mäns våld mot kvinnor betraktas som ett stort jämställdhetsproblem.  Problemet har länge fått 

avsevärd uppmärksamhet i alla nordiska länder och både den svenska och den norska regeringen har 

under de senaste åren förklarat att våld i nära relationer eller våld mot kvinnor är en högt prioriterad 

fråga för dem (BLD 2008:132, Regeringen, Svenska 2011a: 34). I våldsproblematiken framstår män 

oftast som utövare av våldet. Därför utgör behandling av våldsutövare den främsta interventionen 

som riktar sig mot män på detta område. I hela Norden handhar icke-statliga organisationer med 

offentligt stöd stora delar av behandlingen. Norska, danska och isländska regeringarna har valt att 

stöda en viss verksamhet för att skapa ett nationellt täckande nätverk av behandlingsutbud 

(Alternativ til vold i Norge, Dialog mod vold i Danmark och Karlar til ábyrgðar [Män tar ansvar] i 

Island).  

I Norge visade en kartläggning av existerande utbud 2005, att det dåvarande utbudet av behandling 

täckte huvudsakligen bara klienter av kriminal-, rus- och psykisk hälsovård. Utgående från detta har 

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartmentet (2008: 133; 2011: 7-8) sedan 2005 samarbetat med 

stiftelsen Alternativ til vold (ATV) för att etablera ett landstäckande nätverk av behandlingsutbud för 

män som utövar våld mot sin samlivspartner. 2011 hade ATV avdelningar på tio orter i Norge.12 I 

enlighet med departementets plan sprids också vredesbemästringsprogram utvecklat vid Regional 

Sikkerhetsavdeling och Kompetensesenter Brøstet,  St Olavs Hospital, över landet genom olika aktörer 

(BLD 2008: 133; 2011: 8). Departementet stöder bland annat utvecklingen av Reform-resurscentrets 

verksamhet på området. 

I Danmark har regeringen utfärdat två handlingsplaner för bekämpning av mäns våld mot kvinnor, 

2002 och 2005-2008. I båda ingår insatser mot våldsutövarna (Regeringen, Danmark 2002:16; 

2005:14). 2010 offentliggjordes en ny National strategi til bekæmpelse af vold i næra relationer. I den 

betonas förebyggande och tidig insats, vilket riktar ytterligare uppmärksamhet mot behandling av 

gärningsmän (Regeringen, Danmark 2010: 12). Fokus har under 2000-talet varit på utvidgning av 

                                                           
12

 Utöver Norge har ATV fått spridning i hela Norden med avdelningar även på Åland, och i Reykjavik. ATV 

Kalmar och ATV Täby i Sverige tjänar flera kommuner på sina områden (http://atv-stiftelsen.no/kontakt, 

http://atv-stiftelsen.no/historie, http://www.taby.se/sv/Omsorg-och-social-hjalp/Vald-i-nara-

relation/ATV/ATV-Taby-Man/, http://www.atv-kalmar.se/ ). I Danmark har det funnits en ATV i Roskilde 

(http://www.alternativtilvold.dk/). 

http://atv-stiftelsen.no/kontakt
http://atv-stiftelsen.no/historie
http://www.taby.se/sv/Omsorg-och-social-hjalp/Vald-i-nara-relation/ATV/ATV-Taby-Man/
http://www.taby.se/sv/Omsorg-och-social-hjalp/Vald-i-nara-relation/ATV/ATV-Taby-Man/
http://www.atv-kalmar.se/
http://www.alternativtilvold.dk/
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behandlingsutbudet inom ramen för Dialog mod vold (DMV), en självständig enhet inom den privata 

ideella sociala organisationen Askovgården.13  

År 2007 hade behandlingsutbudet satts på plats men enligt en utvärdering var det ännu för tidigt att 

dokumentera resultat i form av behandlingens effekter (Helweg-Larsen & Fredriksen 2007: 157). 

Några år senare var det dock möjligt att konstatera att flera män hade kommit i behandling och 

enligt tillgänglig statistik skulle antalet våldsdrabbade kvinnor se ut att ha minskat (Minister for 

ligestilling 2010: 25). En viss oro för bristande dokumentation av behandlingsarbetet har framförts 

men DMV utför utöver de direkta behandlingarna även undersökningar utgående från 

erfarenheterna från den egna verksamheten, vilket innebär att de enskilda behandlingsförloppen blir 

dokumenterade (Ligestillingsafdelingen 2008: 16; Helweg-Larsen & Fredriksen 2007: 124; Helweg-

Larsen & Kruse 2004: 80; Rambøll Management 2008: 28). 

Dialog mod vold har inlett ett samarbete med ett antal poliskretsar om hänvisning av våldsutövande 

män till behandlingen. Inom Kriminalvården finns det dock även ett antal program för kognitiv terapi 

av våldsutövare, en del av vilka riktar sig särskilt mot dem som dömts för våld inom familjen 

(Ligestillingsafdelingen 2008: 19). 

Utöver de nämnda åtgärder som direkt berör de män som kommer i behandling eller i kontakt med 

polisen, genomfördes 2007 i Danmark även informationskampanjer om våld mot kvinnor som riktade 

sig även mot en bredare publik (Så er konen igen faldet på badeværelset och Mænd siger nej til vold 

mod kvinder) (Minister for ligestilling 2008: 35,38).  

Polisens åtgärdsurval mot en våldsutövande äkta man utökades både i Danmark (2004) och i Island 

(2011) i och med att den så kallade Österrikiska modellen introducerades. Detta innebär en lag om 

bortvisning från hemmet och plikt att meddela tillhåll (Ligestillingsafdelingen 2008:21-22; 

Jafnréttisstofa 2012: 26, 38). En åtgärd i samma riktning vidtogs i Finland 2005 då lagen om 

besöksförbud kompletterades och möjliggjorde nu förbud av besök i gemensam bostad (Social- och 

hälsovårdsministeriet 2005: 20). Ur en evaluering i Danmark från 2006 framgår det att möjligheten 

till bortvisning brukas i olika utsträckning i landets olika polisdistrikt. Det visade sig också finnas 

brister i polisens praxis att anmäla åtgärden till socialmyndigheter. 2007 gav Justitieministeriet 

Rikspolisen i uppdrag att öka informationen i polisdistrikten (Helweg-Larsen & Fredriksen 2007: 146-

147). 

Den isländska regeringen utfärdade 2006 en handlingsplan mot våld i nära relationer och sexuellt 

våld (Velferðarráuneytið 2006). Planen innehöll utveckling av behandlingsutbud både för män som 

har brukat våld i nära relationer och för sexförbrytare. Terapiprogrammet för våldsutövande män 

Karlar til ábyrgðar14 (Män tar ansvar) bygger på det norska programmet Alternativ til vold. Det 

                                                           
13

 I Rapporten Mænds vold mod kvinder: Omfang karakter of indsats mod vold 2007 nämns fem andra, mindre, 

verksamheter som erbjuder behandlingstjänster utanför kriminalvården, bland dem Alternativ til vold (ATV) – 

Roskilde (Helweg-Larsen & Fredriksen 2007:25-26, 123-128, även Helweg-Larsen & Kruse 2004). I 

jämställdhetsministerns årliga handlingsplaner rapporteras dock enbart utvidgning av Dialog mod vold från 

Köpenhamn genom att öppna kontor i Århus och Odense (se t.ex. TAoVmK 2003:7 och Regeringen, Danmark 

2005:14). 

14
 http://karlartilabyrgdar.is/kti/default.aspx  

http://karlartilabyrgdar.is/kti/default.aspx
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startades första gången 1998 som provverksamhet på tre år men det fick en ny början 2006. Karlar til 

ábyrgðar är det enda tillgängliga terapialternativet i Island och det är öppet bara för män. För 

närvarande drivs det i samarbete mellan kvinnojouren Kvennaathvarf, jämställdhetscentret 

Jafnréttisstofa och Välfärdsministeriet. Sedan 2006 har 108 personer utnyttjat den möjlighet till 

individuella och gruppsamtal som erbjuds inom ramen för programmet. (Jafnréttisstofa 2012: 28, 

Velferðarráuneytið 2006: 29, s. 24 i engelsk version).  

Medan de norska, danska och isländska statligt sanktionerade nätverken av behandlingsutbud för 

våldsamma män har utvecklats genom centralt fattade beslut så har utvecklingen i Sverige gått i 

motsatt riktning. Det har uppstått ett antal lokala och enskilda verksamheter som myndigheterna 

sedan har utrett. I en nationell kartläggning på uppdrag av Näringsdepartementet 2006 fann 

utredarna 50 verksamheter som arbetade med våldsutövande man (Eriksson, Biller & Balkmar 2006). 

Bland dessa fanns interventioner inom kriminalvården och rättspsykiatrin, generella 

manscentra/kriscentra i vilka behandling av våldsutövande män ingår i en bredare verksamhet, 

interventioner inom ramen för myndighetssamverkan och ”integrerade interventioner” inom 

socialtjänsten. De flesta av dessa verksamheter hade funnits i mindre än tio år och en del verkade på 

ideell basis. Det norska programmet Alternativ till våld har haft betydande inflytande även i det 

svenska arbetet med våldsutövande män (Eriksson, Biller & Balkmar 2006: 45-47; Socialstyrelsen 

2011: 15-17).  

I enlighet med Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 

våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (2007) har svenska Socialstyrelsen (2010; 2011) 

utvärderat metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsutövande män för att inleda ett 

utvecklingsarbete. Utvärderingens resultat betraktas som lovande i och med att behandlingen ter sig 

verkningsfull även om bristen på kontrollgrupp i studien tvingar utredarna till försiktighet i 

slutsatserna. Bristen på dokumentation och uppföljning däremot rapporterades som ett betydande 

problem i verksamheten (Socialstyrelsen 2010). Utöver de statliga initiativen har betydande 

utredningar och utvecklingsarbete kring våld mot kvinnor och för insatser för våldsutövande män 

gjorts även på länsnivå (t.ex. Edlund 2010; Pihlblad 2011; Löfvenberg & Rahm 2007). 

I Finland uppmärksammades förebyggande av mäns våld mot kvinnor i Statsrådets 

jämställdhetsprogram för åren 2004-2007. I programmet diskuteras målsättningen att förbättra 

vårdprogrammen för personer som har gjort sig skyldiga till våld. I Finland finns flera program som är 

avsedda att bistå män att avbryta våldscykeln. De baserar sig huvudsakligen på frivillighet och utgörs 

av privata terapeuters tjänster eller program som erbjuds av olika organisationer. Det äldsta av dessa 

Lyömätön linja (icke-slående=oslagbara linjen) bildades 1993 på initiativ av Delegationen för 

jämställdhetsärenden vid Social och hälsovårdsministeriet. (Riski 2009: 32). I övrigt koordineras eller 

styrs verksamheten inte av myndigheterna. I Statsrådets utredning om jämställdhet mellan kvinnor 

och män (2010) är bedömningen av resultaten av arbetet för de målsättningar som hade ställts i 

jämställdhetsplanen dock kritisk: Inga stora framsteg har skett i fråga om servicen som en följd av 

programmen, och inte heller har de enskilda åtgärderna medfört någon förändring i de 

grundläggande svårigheterna som tjänsteproducenterna möter. Liksom de övriga tjänsterna som 

anknyter till våld som riktas mot kvinnor, erbjuds också de tjänster som är avsedda för 

gärningsmännen fortfarande av enskilda oberoende organisationer. Deras regionala täckning är 
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ojämn, finansieringen osäker och kvalitets- och verksamhetsstandarder saknas. (Social- och 

hälsovårdsministeriet 2010: 167-168).  

Utöver behandlingsutbudet har finska värnpliktiga vid pilotgarnisoner under tjänstgöringen fått 

utbildning mot våld i parrelationer inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Social och 

hälsovårdsministeriet (2010: 168.bedömer att effekterna av det enskilda projektet blir små, såvida 

arbetet inte fortsätter.  

I arbetet med våld i nära relationer är merparten av åtgärderna givetvis riktad mot att förbättra 

offrens situation. Dessa är i få fall riktade mot män. I Danmark uppgjordes dock 2008 en rapport om 

våld mot män (Helweg-Larsen & Fredriksen 2008; se Minister for ligestilling 2008:22, 37; 2011:17). 

Med ny kunskap om hur även män blir utsatta för våld i nära relationer (ofta av samkönade partners) 

ville man göra män till en ny målgrupp för insatsen för offer av våld i nära relationer (Minister for 

ligestilling 2009:38). Till exempel infördes information om män i uppdateringen av den nationella 

databasen om våld som tidigare hade varit en databas om våld mot kvinnor (Minister for ligestilling 

2010: 27). I handlingsplanen för 2011 utlovades att det vidare ska undersökas hur existerande 

serviceutbud för våldsoffer motsvarar mäns behov (Minister for ligestilling 2011: 17).15  

Situationen bland unga män som utsätts för autoritär kontroll, tvångsäktenskap, tvångsflyttning 

utomlands eller hedersrelaterat våld, har alldeles nyligen blivit uppmärksammat som offer för våld i 

nära relationer. I en undersökning på uppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet beskriver 

Anja Bredal (2011) denna grupp som ofta inte blir sedd i hjälpapparaten men kan ha behov att tala 

om sin situation trots att tröskeln att söka hjälp ofta är hög. Skyddat boende och psykosocialt stöd 

har i utgångspunkten blivit tillgängligt i Norge för dem som är i kris i sin relation till familjen i och 

med att ny lagstiftning förutsätter att alla kommuner bör tillhandahålla kriscentertjänster till både 

kvinnor och män (ibid. 110). I Sverige har Länsstyrelserna och Rikspolisstyrelsen 2011 gjort ett 

initiativ för att synliggöra det hedersrelaterade våldet mot unga män och ta fram stöd och 

rehabilitering för de utsatta (Polisen 2012). 

 

5. Förbud mot sexköp 

Med utgångspunkt i en feministisk analys av prostitution som våld mot kvinnor och uppbackad av 

ökad medvetenhet om människohandel i anknytning till prostitutionen har köp av sexuella tjänster 

kriminaliserats i största delen av Norden - först i Sverige 1999 och tio år senare i Norge och Island. 

Finland har sedan 2006 haft ett villkorligt förbud mot sexköp. Den finska bestämmelsen 

straffbelägger den som har samlag eller företar en jämförbar sexuell handling mot ersättning och 

därigenom utnyttjar en person som är föremål för människohandel eller koppleri. Island 

kompletterade sexköpsförbudet 2010 med ett totalförbud av stripklubbar som hade konstaterats 

vara anknutna till prostitution, trafficking och annan brottslighet (Jafnréttisstofa 2012: 26, 38). 

                                                           
15

 I planen 2012 talas det dock igen bara om stöd till ”kvinnor som har varit utsatta för våld” (Ministeriet for 

Ligestilling og Kirke 2012, 8). 
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Lagarna mot sexköp har formulerats könsneutralt men i debatten och i sociala insatser på området 

uppfattas förbudet praktiskt taget uteslutande angå manliga prostitutionskunder. Till exempel i 

Finska statsrådets utredning om jämställdheten mellan kvinnor och män presenteras arbetet mot 

prostitution och förbudet mot sexköp i kapitlet om män och jämställdhet.  

”Förebyggandet av prostitution hänför sig framför allt till män, eftersom männen utgör en 
klar majoritet av sexköparna. […] Sedan år 2006 har en stadgan i strafflagen varit i kraft som 
förbjuder att utnyttja en person som är föremål för sexhandel. Före lagen kom i kraft fördes 
det en diskussion om att kriminalisera sexköp i alla situationer, så som Sverige, Norge och 
Island har gjort.” (Social- och hälsovårdsministeriet 2010: 168). 

Enligt en svensk utredning av sexförbudet har lagen bidragit till att minska efterfrågan på sexuella 

tjänster och förekomsten av sexköp (SOU 2010/49: 127, 222). Det har dock uppstått en juridisk fråga 

om gränserna för försök till detta brott (ibid. 252). Lagföringarna erbjuder en ny möjlighet att erhålla 

statistiska uppgifter om sexköparna (ibid. 215-215). 

 I och med att fokus i förebyggande av prostitution har vänt från prostitutionsverksamheten till köpet 

av sexuella tjänster har också ny uppmärksamhet riktats mot sexköparna. I ett årtionde har den 

svenska socialtjänsten i tre städer (Stockholm, Malmö och Göteborg) bedrivit så kallade KAST-

grupper (Köpare Av Sexuella Tjänster) som erbjuder stöd, råd och behandling för att motivera 

potentiella och aktiva sexköpare att ändra sitt beteende. Verksamheten erbjuder telefonrådgivning 

samt terapi individuellt, i par eller i grupp (SOU 2010/49: 97). I Norge har en egen KAST-verksamhet 

startats i regi av Reform – resurssenter for menn.16 

I Danmark avlägsnades prostitutionen i sig från strafflagen medan koppleriverksamhet i stor 

utsträckning fortfarande är olaglig. I stället har den danska regeringen, liksom övriga nordiska länder, 

vidtagit åtgärder mot trafficking bland annat med hjälp av flera handlingsplaner för bekämpning av 

handel med människor (se http://www.lige.dk/publikationer.asp ). Bland dessa fanns även en 

kampanj riktad till kunder av kvinnor som varit offer för människohandel 2006 (Minister for 

Ligestilling 2006:13, 2007:16-17). Olika upplysningskampanjer mot prostitution har genomförts i alla 

nordiska länder. 

 

6. Hälsa  

Hälsa tas upp som ett tema i de flesta program och policydokument om jämställdhetspolitik med 

inriktning på män.  Dock är de praktiska åtgärderna inom hälsopolitiken som riktas specifikt på män 

ännu få. Så som det nämns i flera av dokumenten (t.ex. Minister for Ligestilling 2003: 21, BLD 2008: 

109, Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012: 13), har män och kvinnor olika psykosociala 

förhållningssätt till kroppen och olika sätt att hantera hälsa och sjukdom. Män rapporterar sjukdom 

och brukar hälsotjänster mindre än kvinnor. Män verkar alltså ha en högre tröskel att söka läkarhjälp 

och deras behandling i sjukhusen är dyrare. Förekomsten av mansspecifika sjukdomar (särskilt 

prostata- och testikelkancer) ökar, och män har högre dödsrisk som följd av olyckor. De är 

                                                           
16

 Se http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=92:kast-for-

fagfolk&catid=15&Itemid=99  

http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=92:kast-for-fagfolk&catid=15&Itemid=99
http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=92:kast-for-fagfolk&catid=15&Itemid=99
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överrepresenterade i självmordsstatistiken och deras psykiska problem verkar vara 

underbehandlade. Det är alltså knappast överraskande att mäns medellivslängd är kortare än 

kvinnors.   

Orsakerna till sociala skillnader i hälsa i sig är komplexa vilket gör det utmanande att formulera policy 

för att utjämna dem (BLD 2008: 107).  Det existerande kunskapsunderlaget är inte tillräckligt och en 

stärkning av det är således en första förutsättning för utvecklingen av en policy för främjande av 

mäns hälsomässiga välbefinnande (Social- och hälsovårdsministeriet 2010: 166). I Norge främjas 

könsperspektiv i hälsorelaterad forskning på olika sätt. Till exempel förutsätter det norska Helse- og 

omsorgsdepartementet att Norges Forskningsråd verkar för att kön och könsskillnader tas upp och 

diskuteras i alla program i Forskningsrådets regi som får departementets ekonomiska stöd. Vidare 

har departementet bett Helsedirektoratet lägga vikt på att den ordinära hälsoservicen utvecklas med 

ett könsperspektiv. Skild service för män och kvinnor skall dock utvecklas bara i undantagsfall (BLD 

2008: 108).  

Mäns medellivslängd har under de senaste 20-30 åren stigit mera än kvinnors samtidigt som 

männens dödsorsaksmönster allt mer liknar kvinnornas.  Dock är männens livslängd fortfarande i 

genomsnitt 4-4,5 år kortare än kvinnornas (Minister for ligestilling  2009: 41; Socialstyrelsen 2009: 

19-24). Mot denna bakgrund ser jämställdhetsministern i Danmark att den hälsoinsats som görs för 

att höja medellivslängden i landet, har särskild potential för männen (Minister for ligestilling 2009: 

41). Därutöver har informationsverksamhet varit i fokus för det danska främjandet av mäns hälsa de 

senaste åren. Den danska hälsostyrelsen lät 2010 sammanställa ett omfattande 

informationsmaterial, Mænds sundhed – en oversigt over mænds sundhedstilstand og en 

gennemgang af effektive forebyggelsemetoder, riktat främst till regionala hälsoplanerare, praktiker 

och politiker som grund för planering av förebyggande och hälsofrämjande insatser (Kjøller, 

Bachmann et al 2010). Året efter följde Mænds sundhed – eksempler fra kommunene, 

Inspirationshæfte som presenterar lokala projekt i utbildningsväsendet, lokalmiljön, arbetsplatser 

och jobcenters samt analyserar beståndsdelarna av och förutsättningarna för lyckade projekt 

(Sundhedsstyrelsen 2011). 

I Norge har man ofta betonat behovet av könsperspektiv i utformningen av hälsoinformation och i 

hälsoservicens praktiker.  Några mera omfattande program som skulle samordna åtgärder för att 

förbättra eller anpassa hälsoinformation och -tjänster för män finns dock inte. Bara några enskilda 

och lokala åtgärder kan lyftas fram. A) Även unga killar använder (skol)hälsotjänster mindre än tjejer. 

Man har uppmärksammat att informationskanaler som internet och SMS och medel som är i 

samklang med pojkarnas ungdomskultur verkar nå de unga killarna bättre (BLD 2008: 109, 111). 

Andra viktiga kanaler är information i skolklassammanhang, nyhetsbrev och egna grupper för killar. 

En kommun (Asker) hade också inrättat en populär egen hälsostationsmottagning för killar två 

timmar i veckan. (ibid: 109). B) Bortsett själva prevalensen finns det inte stora könsskillnader när det 

gäller rökningsbeteende. Därför har den norska rökningsförebyggande informationsverksamheten 

varit könsneutral och evalueringar visar inga betydande könsskillnader i kampanjernas effekt. 

Däremot är bruk av snus huvudsakligen ett manligt fenomen och informationsmaterial om snus har 

ofta en mera ”maskulin” prägel  (BLD 2008: 108). 
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7. Social utslagning 

Många slags social utsatthet drabbar särskilt män – avbruten utbildning (se avsnitt 3. Pojkars problem 

i skolan), arbetslöshet, fattigdom och beroende av socialhjälp, bostadslöshet, kriminalitet. Även 

våldsproblematiken är ofta anknuten till social marginalisering (Social och hälsovårdsministeriet 

2005: 27). Utslagning är därför ett tema i de flesta översikter över politik som riktar sig mot män. 

Dock är det tunnsått med egentliga åtgärder på detta område (t.ex. BLD 2008: 112-122, Reform –

resurssenter for menn 2011). Framförallt saknas mera omfattande åtgärdsprogram med ett 

genusperspektiv mot utslagning.  

Utslagningsproblematiken är tillspetsad bland unga män i Finland. Dödligheten inom den här 

gruppen är i Finland hög jämfört med övriga länder i Väst-Europa och ofta har den samband med 

sociala problem, långtidsarbetslöshet eller social utsatthet. Time out! Livet på rätt spår (Aikalisä! 

Elämä raiteilleen) är ett psykosocialt stödprogram för unga män som har blivit utanför militär- eller 

civiltjänstgöring, en grupp hos vilken det har konstaterats att många olika problem ofta ansamlas. 

Projektet är ett samarbete mellan Stakes (Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 

hälsovårdbranschen), försvarsmakten, arbetsministeriet och ett antal kommuner. Det inleddes 2004 i 

huvudstadsregionen och har senare utvidgats till Kajanaland, Norra Savolax, Norra Karelen, 

Österbotten och Lappland (Kuosmanen et al. 2010: 17). I interventionen kontaktas klienterna i 

samband med uppbådet till militärtjänstgöring och de som vill delta får ett yrkesutbildat personligt 

ombud som de kan föra en dialog med om sin livssituation. Enligt evalueringar har interventionen 

haft någon positiv inverkan på de flesta deltagares situation och utvärderarna rekommenderar att 

programmet ska utvidgas vidare i landet (Stengård et al 2008; Appelqvist-Schmidlechner 2010). 

Kontakten mellan myndigheter och de socialt utsatta männen utgör ofta en utmaning. En av 

svårigheterna i Time Out!-projektet är att männen med mest problem är svåra att nå (Appelqvist-

Schmidlechner 2011). I Danmark har Velfærdsministeriet fått konstatera att det i förbindelse med 

deras strategi för hemlösa är en särskild utmaning att säkra att särskilt utsatta män erbjuds service 

som ”kompenserar” för deras (i jämförelse med kvinnor) bristfälliga förmåga att etablera och hålla 

fast vid nätverk och föra en dialog med myndigheterna utan våld (Minister för ligestilling 2008: 27, 

2009: 54). 

 

8. Invandrarmän, integration och nordisk genuskultur 

I det allmänna könsjämställdhetsarbetet har det riktats uppmärksamhet gentemot etniska 

minoriteter hela 2000-talet (se t.ex. Minister for Ligestilling 2002: 18; 2003: 6; 2005: 4-5). Initiativ 

som riktar sig mot invandrarmän har däremot kommit till successivt. Utgångspunkten har många 

gånger varit att deras syn på jämställdhet ofta behöver bearbetas för att anpassas till nordisk syn på 

kön, en tendens som länge har kritiserats av forskare (se t.ex. Towns 2002, Romée 2010). I sin 

slutrapport för projektet Män för jämställdhet efterlyste Thomas Wetterberg (2002: 184) i Sverige ett 

nationellt projekt som skulle främja en dialog som skulle råda bot på de särskilda 

jämställdhetsproblemen som belastar integrationen av män i ”familjer som kommer från väldigt 

tydligt patriarkala strukturer” och som inte har ”levt med jämställdhetstanken”. (Se även BLD 2008: 

144-145.) Under 2011 drev riksorganisationen Män för jämställdhet äntligen ett projekt riktat till de 
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nationella minoriteterna i Sverige, med medel från Folkhälsoinstitutet.17 I övrigt har det svenska 

jämställdhetsarbetet med invandrarmän dock ägt rum i enskilda, lokala grupper (se t.ex. Magnusson 

2007). 

Både myndigheter och forskare har uttryckt kritik mot en stereotyp och monolitisk syn på 

”Invandrarmannen”och bristande förståelse för mångfalden bland män med annan etnisk bakgrund. I 

Norge och Danmark har regeringarna initierat undersökningar om invandrarmän och särskilt deras 

växelverkan med sina familjer för att skapa en gedigen kunskapsgrund för en jämställdhetspolitik 

bland dem (BLD 2008: 144-145; Minister for Ligestilling 2007:26; 2008:6, 36,43; Reinicke 2006; 

Jensen & Liversage 2007). Danska jämställdhetsministern har lanserat upplysningskampanjer och 

debattserier för män med annan etnisk bakgrund om jämställdhetsrelaterade teman kring bland 

annat barnuppfostran och rättigheter (Minister for ligestilling 2007:21; 2008:41; 2009:57). Även en 

korps av manliga rollmodeller med invandrarbakgrund har inrättats för initiativ som sträcker sig mot 

invandrarmän (ibid. 2008:41; 2009:57).18 

Den stora andelen killar med invandrarbakgrund som inte genomgår en utbildning efter grundskolan 

har varit i särskild fokus för danska Integrationsministeriets insats Brug for alle unge. Det har 

genomförts ett forskningsprojekt om varför de klarar sig så dåligt i skolan. De uppmärksammas 

särskilt i ett program om skolassistans. Vidare arrangeras en informations-, diskussions- och 

rådgivningskampanj, Fastholdelsekaravanen, i samråd mellan Unndervisnings- och 

Integrationsministerierna  för att få dem att stanna kvar i yrkesutbildningar (Minister for Ligestilling 

2009: 29, Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012: 14). 

 

9. Kunskapsproduktion 

Som det framgår ovan nämns forskning och utredningar återkommande i policydokument som 

centrala åtgärder för att föra den mansinriktade jämställdhetspolitiken vidare. Forskningen har under 

det senaste årtiondet utgjort en framstående del särskilt av den samnordiska formuleringen av detta 

politikområde. Ett av teman för Nordiska ministerrådets samarbetsplan för jämställdhetsarbetet 

2001-2005 var män och jämställdhet.19 Vidare vidtog ministerrådet 2003 en ny Handlingsplan för 

män och jämställdhet 2004-200520. Nordiska institutet för kunskap om kön - NIKK fick i uppdrag av 

Ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM) att skapa en gemensam nordisk forskningsplattform kring 

                                                           
17

 http://www.mfj.se/omoss  

18
 I Norge inledde Reform –resurssenter for menn 2011 en av sina vredesbemästringsgrupper som särskilt riktad 

till män med annan etnisk och kulturell bakgrund. 

 http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=101:sinnemestring-etnisk-

bakgrunn&catid=1&Itemid=93  

19
 http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2001-745  

20
 http://www.norden.org/en/nordic-council/cases/b-169-nord/at_download/proposalfile. MR-JÄM hade 

tidigare godkänt en handlingsplan för män och jämställdhet 1997. 

http://www.mfj.se/omoss
http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=101:sinnemestring-etnisk-bakgrunn&catid=1&Itemid=93
http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=101:sinnemestring-etnisk-bakgrunn&catid=1&Itemid=93
http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2001-745
http://www.norden.org/en/nordic-council/cases/b-169-nord/at_download/proposalfile
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män och jämställdhet. Ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM) skulle dessutom 

tillsammans med NIKK verka för att finna andra former för att stimulera en utveckling av 

mansforskningen i Norden. Uppdraget konkretiserades bland annat genom verksamheten av en 

nordisk mansforskningskoordinator vid NIKK 2003-2005. 

I de olika nordiska länderna har forskningen om män och maskuliniteter nått olika nivåer av 

institutionalisering. I Sverige finns ett forskningsfält som kan stoltsera med två professurer i 

genusvetenskap som är inriktade på män och maskuliniteter – de innehas av Ulf Mellström vid 

Karlstads universitet och Jeff Hearn vid Linköpings universitet. Dessa positioner ger forskningsfältet 

kring män och maskuliniteter tyngd och stabilitet. Även i Norge finns prominenta forskare på 

professors- och seniorforskarnivå vid könsforskningscentra – såsom Øystein Gullvåg Holter och 

Jørgen Lorentzen vid Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vid Universitetet i Oslo. I Finland, 

Danmark och Island arbetar mansforskarna huvudsakligen utanför kvinno- och 

könsforskningsinstituten. 2006 föreslogs det i slutdokumentet av den dåvarande finska regeringens 

satsning på temat män och jämställdhet att en tidsbunden professur i genus/kvinnoforskning med 

inriktning på män och maskuliniteter skulle inrättas för att fördjupa kunskapen och expertisen om 

mäns relation till jämställdhet. Detta blev dock inte förverkligat. 

Forskare på män och maskuliniteter utgör en tät nordisk gemenskap med regelbundet 

återkommande nordiska konferenser, en professionell förening som utger en vetenskaplig tidskrift 

med refereepraxis, Norma samt en högklassig, internationellt publicerad forskning.   

 

Avslutande kommentar 

Begreppet jämställdhet kan uppfattas, och i ökande grad har uppfattats, som ett mera komplext 

koncept än en enkel relation mellan två entydiga och motsatta grupper, män och kvinnor, som för 

jämställdhetsdiskussionens syften dessutom betraktas också som internt relativt enhetliga. Då 

familjeliv och den privata sfären är centrala i jämställdhetsdiskussioner leder detta förenklade man-

kvinna-antagande lätt, eventuellt oavsiktligt, till en snäv heteronormativitet. Då diskuteras och 

formas politiken som om människor fortfarande skulle leva sina liv i traditionella kärnfamiljer 

bestående av mamma, pappa och deras biologiska barn – vilket de ofta inte gör. Detta är inte längre 

en adekvat bild av verkligheten som utan förbehåll kan förväntas återspegla livssituationen ens för 

de flesta. En mycket stor del av de dokument som denna policyöversikt genomgår, bygger dock på en 

sådan diskurs. Bara några få (som handlade om våld) hade inkorporerat möjligheten av samkönade 

par i sina formuleringar. Denna eftergift räcker dock inte långt om man vill greppa den mångfald av 

livsarrangemang enligt vilka folk, framför allt heterosexuella, idag organiserar sin vardag. Om 

manspolitiken även i fortsättningen ska sammanbindas med jämställdhetstänkande och om den 

samtidigt ska förbli relevant i nutida omständigheter så måste jämställdhetsbegreppet förankras i en 

mångsidigare bild av familjer, familjerelationer och hushåll än idag är fallet.  

Bara ett av de dokument som nämns i denna översikt, försvarar till exempel fäders rätt till sitt 

faderskap så att det samtidigt förutsätter ett erkännande för den moderna vardagens mångfald som 

barnen lever i: ”Det er mange administrative systemer og procedurer, der ikke tager højde for den 

aktuelle diversitet i familiestrukturer, hvilket ofte resulterer i konformitet og ekskluderende praksis 
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på området.” Det är kanske symptomatiskt att denna friska fläkt kommer från den oavhängiga 

tänketankens, VM – Viden om mænd (2011), program 30 forslag. En politikk for drenge og mænds 

ligestilling. Det är en text och ett organ som blir definierade som något marginella av det fokus på 

offentliga myndigheters politik som har fastställts för denna översikt. Den officiella 

jämställdhetspolitiken behöver förnyelse. 

   * * * 

En översikt över nordisk jämställdhetspolitik med inriktning på män lämnar ett intryck av ett relativt 

ungt och dynamiskt politikfält. Man förnimmer en tydlig iver i debatten. Jämställdhetspolitik som 

inriktar sig mot män upplevs ofta som något fräscht, ett framsteg och ett tecken på en utvecklad 

jämställdhetspolitik. Samtidigt finns där dock också en ambivalens. Trots ökande uppmärksamhet 

och en viss entusiasm möter man också uttryck av försiktighet och även misstänksamhet mot 

utveckling av en jämställdhetspolitik som riktar sig också till män. 

Verksamhetsformerna på detta fält är många. Vi finner lagstiftning, kommittébetänkanden, 

regeringsrapporter (meldinger), kunskapsproduktion, upplysning och informationsspridning samt 

arbete med män ”på fältet”. Politiken har dock på flera av de temaområden som har diskuterats i 

denna översikt, till stora delar kännetecknats av de mera oförpliktande formerna såsom utredningar, 

informationskampanjer och principbeslut att beakta män inom jämställdhetspolitiken.  

Det försiktighet som ibland förekommer kunde förklaras med att många av verksamheterna är 

relativt nya och experimentella, men det ser också ut att finnas en återhållsamhet inom delar av 

politikområdet. Åtgärder, genomförda av myndigheter inom ramen för en mansinriktad 

jämställdhetspolitik, som skulle resultera i förpliktande konkret verksamhet eller reglering är relativt 

få. Till exempel många strävanden att få flera män in i omsorgsarbete kritiseras ofta för att vara ytliga 

och sakna bestående verkan.   

Vad ligger då bakom den försiktighet som verkar förekomma trots att det så ofta upprepas att 

jämställdheten behöver män och män behöver jämställdhet, att män har allt att vinna på 

jämställdhet? Danska jämställdhetsministern Manu Sareen kommer i en kolumn med ett förslag: 

”Vi er lige midt i en udvikling, hvor vi går fra, at vi de seneste år egentlig godt har vidst, at ligestilling 

selvfølgelig også handler om mænd, til rent faktisk at føre det ud i livet. Der er nemlig stadig en vis 

berøringsangst over for at tage skridtet fuldt ud og gøre ligestillingspolitikken til et spørgsmål om 

begge køn og ikke bare om kvinder. Jeg tror, at en del af svaret på berøringsangsten skal findes i, at 

ligestilling førhen ofte har handlet om en offergørelse av kvinder. Mange mænd har det nok 

vanskeligt ved at se sig selv i en lignende offerrolle – og det tror jeg for så vidt også gælder for mange 

kvinder.” (Sareen 2011) 

Jag tror att det ligger mycket i tanken att vi är rädda att ta kvinnans roll eller plats, vare sig det 

handlar om en offerroll eller inte. Det kan vara fråga om en ängslan över ens manlighet om man 

kommer att stå i en kvinnas ställe eller lika väl om en (pro)feministisk medvetenhet om den manliga 

tendensen att ta mycket plats i sociala sammanhang och en påföljande önskan att inte knycka 

platsen av kvinnor. Det finns ett tydligt och välmotiverat krav att ”den allmänna 

jämställdhetssituationen mellan könen ska beaktas i jämställdhetsarbete bland män” vilket betyder 
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att ”jämställdhetspolitiska åtgärder som riktas mot män inte får ha följder som försvagar kvinnors 

position” (Varanka 2006c: 61, min översättning). Jag tänker att en oro över risken att gå över denna 

gräns ligger bakom en tvekan att formulera jämställdhetsinitiativ vars mål skulle vara att gagna män 

trots att det ofta upprepas att jämställdhet kan främja både kvinnors och mäns intressen.  

Reform –resurssenter for menn (2011) uttryckte en liknande tanke bland annat i sin bedömning av 

norska regeringens jämställdhetsplan Likestilling 2014 förra november: ”Det mangler også tiltak som 

omfatter menn og som ikke har som hovedmålsetning om å avhjelpe kvinner. [...] Det er mange gode 

ansatser til å se på likestilling som en utfordring som omfatter begge kjønn, men som helhet er 

beskrivelsene av likestilling kvinneorientert.” 

De mest kraftfullt genomförda projekten inom den nordiska jämställdhetspolitiken som riktar sig mot 

män tenderar också att vara initiativ som i hög grad kan tänkas tjäna kvinnor, såsom strävan att öka 

mäns bruk av föräldraledigheter som motiveras med kvinnors arbetsmarknadsdeltagande. I dessa fall 

har politiken varit relativt ståndaktig och konsekvent. Kan den inte vara det även i andra situationer? 

Bland annat på grund av dessa frågeställningar blir jämställdhetsarbetet bland män ett lovande 

forskningstema. Utöver samhällsvetenskaplig forskning om män och maskuliniteter som kan bidra till 

genomförandet av politiken finns det orsak att undersöka även själva politiken och dess utformning. 

Vilken typ av jämställdhetstänkande reflekteras i detta arbete? 
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