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Abstract 

The aim of this study was to explore the lived experience of self-identified male 

feminists. Semi-structured interviews were conducted with eight male feminists of 

which five interviews were included in the present study. Interpretative 

phenomenological analysis (IPA) was used to analyse the data and five main themes 

were found; insight, responsibility, reflexivity, differentiation and male emancipation. 

The participants described discovering feminism as a painful insight, a journey of 

self-examination and feelings of being responsible for the entire group of men. The 

participants reported experiences of forcing one self to always be on probation, the 

need to think before one speaks and to be certain of not using un-earned privileges. 

Even though the feminist journey was described as a struggle, the participants 

emphasised it as given, like something irreversible that they would not like to undo. 

The participants described feminism as liberating for them as men, and the possibility 

of living more free and true to oneself. This is in accordance with previous research 

that has shown that violations to ones moral conviction and social identity are 

important for engaging in social action. The result contributes to a qualitative 

understanding and multidisciplinary knowledge to a predominantly quantitative 

research field.  

Key words: feminism, feminist, male feminist, human males, males, guilt, male guilt, 

anger, social identity, social action, privilege, social equality altruism, moral 

conviction, liberty, sex roles 
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Inledning 
 

“Hur kan ni veta att de verkligen är feminister?” 

 

När vi har berättat för vår omgivning att vi i vår uppsats ska intervjua manliga 

feminister har vi mötts av stort intresse och i många fall förhoppningar om att vi ska avslöja 

deltagarna som oäkta feminister. Idén om jämställdhet utgör en del av den svenska 

självförståelsen (Egeberg Holmgren, 2011). Den feministiska sociologen Linn Egeberg 

Holmgren beskriver i sin avhandling Ingenmansland (2011) ett politiskt nationellt 

jämställdhetsprojekt med en slags produktion av en ny och god nordisk manlighet. Feminism 

är under 2014 ett högaktuellt ämne i Sverige 1. I februari 2014 publiceras rapporten Män och 

jämställdhet (SOU, 2014:6) där män uppmanas engagera sig mer i jämställdhetsarbete. 

Samtidigt ifrågasätts från flera håll den svenska självbilden av Sverige som ett jämställt och 

jämlikt land (”Om våld”, 2014, Boisen, 2013). Diskussionerna riktar ljus mot de 

privilegierade grupperna (vita, män, heterosexuella) och deras problematiska roll i 

jämlikhetsarbete, vilket har studerats av socialpsykologer under en längre tid (McIntosh, 

2012). 

Mäns roll inom feminismen har varit omdiskuterat sedan slutet av 1960-talet och en 

stor mängd artiklar och böcker har skrivits i ämnet (Egeberg Holmgren, 2011). Jämfört med 

alla texter som diskuterar positionens (o)möjlighet finns få empiriska studier om manliga 

feministers upplevelser och erfarenheter av sin position(Egeberg Holmgren, 2011). 

Psykologisk forskning lyser med sin frånvaro. 

Tidigare sociologisk forskning har visat att några av de största skeptikerna mot män 

inom feminismen är just de manliga feministerna (Egeberg Holmgren, 2011, Wasshede, 

2010).  

                                                
1 2014 är ett supervalår. Feministiskt initativ kommer in i EU-parlamentet och ökar i Riksdagsvalet från 0,8 till 
3.2 % jämfört med 2010 (Johansson, 2014). Feminismen blir under denna period även uppmärksammat globalt. 
Artister som Beyonce kallar sig feminist (Vena, 2013) och skådespelerskan Emma Watson håller tal för FN där 
hon uppmanar världens män att kämpa för kvinnors rättigheter. (Emma Watson UN Speech, 2014)   
Mäns roll inom feminismen, negativa effekter av maskulinitetsnormer och hur även män drabbas av patriarkala 
strukturer diskuteras flitigt i media (Holmberg, 2014, Löfström, 2014). Män för jämställdhet uppmärksammas 
för sin ”FattaMan” kampanj (”Fatta Man”, 2014) vilket är en del av en opinionsbildande kampanj för 
samtyckeslagstiftning där mäns roll i våldtäktskulturen diskuteras (Holmberg, 2014, Löfström, 2014). 
Instagramkontot, “machokulturen”, där mansnormens negativa aspekter diskuteras, skapas under våren och får 
11 000 följare. Folkpartiet har valaffischen “feminism utan socialism”(Thornérhielm, 2014) ,  
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Hur är det då att vara delaktig i en rörelse (feminismen) och samtidigt vara en av dem 

(män) vars överordning ska bekämpas (patriarkatet)? Hur blir det att vara delaktig i och fokus 

för en diskussion om den egna (o)möjliga närvaron?  

Med en kvalitativ ansats avser denna studie undersöka erfarenheter och upplevelser 

hos personer som identifierar sig som män och feminister. Hur se de på sin roll som män och 

feminister och vad gör det med hur de upplever sig själva? 

Tidigare forskning 

Aktuell uppsats tar avstamp i såväl feministisk teori som socialpsykologi och kan 

därmed betraktas som tvärvetenskaplig. Uppsatsen befinner sig dels i ett feministiskt 

forskningsfält, med teori och forskning kring män inom feminism, och dels i ett 

socialpsykologiskt forskningsfält som utgår från teori om sociala identiteter och social action, 

vilket förklaras nedan. Detta för att förstå identitetsskapande och engagemang i sociala 

rörelser för jämlikhet. 

Feministiskt engagemang kan betraktas som handlingar för social jämlikhet och för 

att stärka en underordnad grupp, varför teorin om social action beskrivs nedan. Social action 

refererar till handlingar av individer som tillhör både privilegierade och icke privilegierade 

grupper för att förbättra icke privilegierade gruppers villkor.  ”Man” och ”Feminist” kan 

betraktas som sociala kategorier och därmed möjliga sociala identiteter varför 

socialpsykologisk teori om sociala identiteter kommer beskrivas närmare. 

Om och hur män kan vara feminister är en fråga som länge varit aktuell i feministisk 

teori och flitigt debatterats i media. Svaret på frågan varierar mycket beroende på var inom 

västerländsk feministisk tradition frågan placeras (Egeberg Holmgren, 2011). Nedan följer en 

kort genomgång av olika argument och ståndpunkter i debatten om mäns (o)möjliga position 

inom feminismen. 

Feministisk forskning om män som feminister 

Skepsis mot män. Tidig radikalfeministisk teori identifierade män som motståndare, 

som biologiskt våldsamma och kvinnohatande (Pease, 2000). De ansågs ha allt för mycket att 

förlora för att ses som trovärdiga allierade med kvinnor i kampen mot patriarkatet. Andra 

teoretiker menade i linje med dessa argument att mäns närvaro inom kvinnostudier är 

motsägelsefull i sig (Pease, 2000). Män påstods studera feminism för att kunna vända den till 

sina egna intressen, för att erövra området snarare än ta till det till sig (Pease, 2000). 
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Mäns närvaro inom feminismen ansågs innebära en risk för splittring i den 

feministiska forskningen och akademin, då män skulle acceptera viss feminism och förkasta 

annan. Som exempel beskrivs att så snart kvinnor erhållit en legitim domän i akademin så 

kommer män in, ersätter kvinnor och gör den till “sin”, i likhet med hur gynekologer (män) 

ersatte barnmorskor (kvinnor) i början av 1900-talet (Kimmel, 1998). 

Den ofrånkomliga manligheten. I vilken utsträckning kan individuella män 

separeras från sociala strukturer och ideologier om manlig dominans? Tron på att män kan 

förändras och vara tillförlitliga allierade varierar och åsikterna går isär. Den feministiska 

författaren John Stoltenberg (2000) menar att män förkroppsligar patriarkatet och att alla män 

gynnas av patriarkala strukturer på fler sätt än de själva kan bli medvetna om. Att avsäga sig 

detta blir därför inte möjligt (Stoltenberg, 2000). Maskuliniteten har genom historien varit 

förtryckande och män bör därför avsäga sig sin maskulinitet helt, vägra vara man och istället 

finna sitt autentiska själv. Manlighet och autentiskt själv kan aldrig existera samtidigt menar 

Stoltenberg (2000). 

Den feministiska fenomenologen Sandra Lee Bartky (1998) är skeptisk till att frågan 

om huruvida män kan vara feminister överhuvudtaget är relevant. Hon menar att upplevelser 

av smärta och osäkerhet som den manliga identiteten för med sig har varit ett stort bidrag till 

kunskap i den feministiska teorin. För många män kan dessa upplevelser vara ett tillräckligt 

och mycket bra motiv till ett aktivt stöd i kvinnorörelsen. Anklagelser om opportunism som 

rutinmässigt riktas mot män som engagerar sig inom feminismen menar Bartky (1998) är 

både felriktad och ibland grym. Få män drar några som helst fördelar varken professionellt 

eller personligt av att alliera sig med feminismen. Män förtjänar en plats vid bordet menar 

Bartky (1998). 

Män som allierade. Kanske finns det andra anledningar för män att vara feminister 

än att erövra området? Mäns position bär med sig makt och status men medför också en 

börda av ansvar som kan motivera till att kämpa för sin befrielse menar Pease (2000). Den 

systematiska manliga dominansen drabbar även män. Bartky (1998) betonar även att många 

män redan har lyft in feministiska värderingar i sina liv, gällande sina personliga relationer 

till både män, kvinnor, sina barn och i sitt arbete. Dessa förändringar skulle även göra män 

till mer trovärdiga allierade (Pease, 2000). Kimmel (1998) beskriver en omöjlig position där 

manliga feminister möter motstånd både från de vita arga männen och av vissa grupper med 

feministiska kvinnor. I båda grupper återfinns samma mönster menar Kimmel (1998), de 
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manliga feministerna är inte allierade, ses som fienden och ska därför demaskeras och 

misskrediteras. 

     Bartky (1998) belyser liknelser med den vita antirasistiska rörelsen. Få, menar hon, 

skulle se vitas engagemang som opportunistiska. De flesta vita som kämpar mot rasism gör 

det i en längtan av att inte längre vara en del i ett system av förtryck (Bartky, 1998). Att vara 

antirasist som vit gör en däremot inte självklart fri från rasismen. Att ha växt upp i en 

rasistisk kultur innebär att de rasistiska strukturerna finns i oss på fler sätt än vi tycks kunna 

komma åt. Detsamma, menar Bartky (1998), gäller även för män. Manliga feminister vill inte 

vara del av ett förtryckande samhälle men självklart förintar inte beslutet att kämpa emot 

sexism automatisk det patriarkala inom dem. Däremot förtjänar män, i deras kamp mot 

sexism och för feminism, kvinnors stöd, uttrycker Bartky (1998). 

Hur meningsfullt är det då att prata om män som en homogen grupp? Pease (2000) 

menar att det i diskussionerna kring mäns intresse av feminism finns ett essentialistiskt 

antagande. När det sägs att det ligger i mäns intresse att bibehålla ojämlikhet mellan könen 

ställer sig Pease (2000) frågan om det refereras till alla män eller är det en specifik grupp män 

det talas om. Gäller detta även för homosexuella män? För anti-sexister? För rasifierade män? 

Vid uttalanden som att alla män är potentiella våldtäktsmän väcks, enligt Pease (2000), 

känslor av skuld och hopplöshet vilket paralyserar män och i sig blir improduktivt. Detta 

förhållningssätt lämnar lite rum för förändring, då det tycks vara ofrånkomligt inbyggt i deras 

essens, och blir snarare ett argument för att inte göra något än en väg mot förändring (Pease, 

2000). Istället för att säga “män förtrycker kvinnor” bör vi, enligt Pease (2000), säga saker 

som “män förtrycker kvinnor eftersom de kontrollerar statliga institutioner” eller “för att de 

utnyttjar kvinnors arbete hemma” (Pease, 2000, ss.14).  Det finns en stor skillnad mellan 

upplevelsen av att vara förtryckande bara genom sin existens och de senare alternativen som 

istället visar på möjlighet till förändring. 

Vad innebär det att då vara feminist? Kahane (1998) förhåller sig skeptisk till 

troligheten snarare än möjligheten för män att nå feministisk kunskap. Feministisk kunskap 

är transformativ, menar Kahane (1998). Verklig feministisk insikt hos män, menar han, skulle 

leda till en smärtsam upptäckt, inte bara om samhället utan om dem själva. Mannen skulle 

inse att han internaliserat patriarkala känslor, vanor och önskningar på fler sätt än vad som 

går att spåra eller ändra. Han skulle inse att han har förtryckt och fortsatt komma vara 

delaktig i förtrycket mot specifika kvinnor i hans liv och mot kvinnor generellt. Varje blick, 
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mening och interaktion är påverkad, av sexism och patriarkala privilegier (Kahane, 1998). 

Män kommer, menar Kahane (1998), i sin feministiska upptäckt att förlora sin säkra plats på 

jorden och bli osäkra på allt från sitt eget omdöme till sina känslor och viljor. Varenda sätt att 

vara kommer vara skäl att misstänka som potentiellt skadligt. 

Sociologisk forskning om feministiska män 

Frågan om mäns (o)möjliga position inom feminismen är högst aktuell hos män inom 

den feministiska rörelsen i Sverige (Wasshede, 2010, Egeberg Holmgren 2011).  I 

intervjustudier av Egeberg Holmgren (2007, 2009, 2011) och Wasshede (2010) framkommer 

olika strategier hos intervjupersonerna för att hantera den omdiskuterade positionen. Det 

framkommer ett starkt misstänkliggörande av sig själv, ett ifrågasättande av egna motiv och 

ett ambivalent förhållande till den egna manligheten (Egeberg Holmgren, 2007, Wasshede, 

2010). 

Wasshede (2010) beskriver att intervjupersonerna (män i den autonoma 

vänsterrörelsen i Göteborg) förhåller sig till en dikotom könsmodell och använder sig av 

könsöverskridande handlingar, beteenden och intressen för att komma bortom denna modell. 

Det framkommer flertal försök att ändra sitt sätt att vara, vilket skapar krockar mellan ideal 

och praktik samt att kontraster mellan lust och plikt aktualiseras. Uttrycket ”genusprogressiv” 

används som ett sätt att beskriva hur progressiv någon är när det gäller genusuppträdanden, 

ett slags brott mot traditionella könsroller (Wasshede, 2010 ss 217). Det är det kvinnliga, 

menar Wasshede, som idealiseras. Ju mindre manlig desto bättre. Egenskaper som pysslighet, 

vara en bra lyssnare, snällhet, omhändertaganden och hjälpsamhet skattas högt. Intressen ska 

gärna röra sig kring hemmet, inredning, sömnad, kramas, handla basmat istället för 

gourmémat (som anses manlig) samt ha goda relationer till kvinnor som då inte tillhör 

kategorin flickvän (Wasshede, 2010). 

Deltagarna uttrycker en misstänksamhet mot förmågan att se de egna övertrampen 

och att de behöver övervakning av kvinnliga “genuspoliser” för att inte hamna för nära 

marginalen (att vara manlig) (Wasshede, 2010). Detta övervakningssystem internaliseras och 

gör att männen sällan kan slappna av och beskrivs kunna ge upphov till omyndigförklarande 

och förnedring. 

Liknande upplevelser framkommer i en intervjustudie av Egeberg Holmgren, (2007) 

med män som är engagerade i feministiska frågor. Här framkommer radikala ståndpunkter 

där feminism handlar om slopandet av män och maskulinitet.  Det innebär en strävan efter att 
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göra kön ogjort, eftersom (deras manliga) kön inte ska vara eller är viktigt för deltagarna 

personligen. Egeberg Holmberg (2007) använder titeln Killing Bill som en metafor för ett 

symboliskt självmord av sin egen maskulinitet. Det görs enligt Egeberg Holmgren (2007) 

genom strategier för att passera som feminist. Svårigheter att lyckas uppstår eftersom männen 

investerat i maskulinitet och då måste ge upp positioner, exempelvis ge upp homosociala 

sammanhang. 

I artikeln ”Framing men in feminism” (2009) undersöks hur männen genom formande 

av en feministisk position och förkroppsligande av feministiska normer och praktiker 

“passerar” som feminister. Att passera innebär att bli erkänd och accepterad i feministiska 

sociala kontexter som feminist (Egeberg Holmgren 2009). Det görs dels genom teoretisk 

kunskap om feministisk teori, dels genom strategier såsom ifrågasättande av trovärdighet 

(egen och andras), självkritik, accepterande av kvinnlig separatism, erkännande av 

otillräcklighet samt avståndstagande av, eller poängterande av skillnader, från andra män 

(Egeberg Holmgren, 2009). Genom erkännande från feministiska kvinnor och distanserande 

från andra män positionerar männen som feminister (Egeberg Holmgren 2009). 

Psykologisk forskning om män och feminism 

Psykologisk forskning om personer som identifierar sig som män och feminister är 

mycket begränsad. Den forskning som går att finna är främst socialpsykologisk med 

kvantitativa och experimentella metoder. Forskningen berör i huvudsak andras (både kvinnor 

och mäns) attityder och reaktioner gentemot feministiska män, mäns attityder gentemot 

feminism (Zücker & Bay-Cheng, 2010, Wiley et al 2013, Robnett, Anderson & Hunter, 2014, 

Edley, & Wetherell, 2000) samt vad som orsakar eller påverkar mäns vilja att kalla sig för 

feminister, stödja feministiska ståndpunkter eller vilja att agera för kvinnors rättigheter 

(Zücker & Bay-Cheng, 2010, Wiley et al 2013, Robnett, Anderson & Hunter, 2014, Williams 

& Wittig, 1997). En kvalitativ studie har med utgångspunkt i åtta djupintervjuer undersökt 

mäns motstånd mot att reflektera kring, och ifrågasätta, sina egna manliga privilegier och i 

studien dras slutsatsen att feministisk pedagogik ska kunna hjälpa manliga studenter att aktivt 

kunna fördjupa sig i feminism (Pleasant, 2011). 

Utöver dessa framkommer vid sökning på ämnet två kvalitativa studier (Vicario, 2004, 

Cornish, 1998) som undersöker upplevelsen av att vara man och feminist men då de ej fanns 

tillgängliga i några databaser har de inte kunnat inkluderas i aktuell översikt. Därutöver går 
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ingen psykologisk studie att finna som vidare har undersökt egna upplevelser hos personer 

som identifierar sig som män och feminister.  

Privilegier och engagemang 

Psykologisk forskning om upplevelser och erfarenheter av att vara man och feminist 

saknas. Däremot har flertalet socialpsykologiska studier och teorier intresserat sig för 

personer från privilegierade grupper som ger sig in i arbete för att hjälpa andra grupper, 

handlingar som indirekt kommer att minska den egna makten i samhället. 

Kvantitativ forskning om faktorer för att engagera sig för jämlikhet. Historiskt sett är 

det icke-privilegierade eller förtryckta grupper som lett arbetet mot ojämlikhet (Iyer & Ryan, 

2009). HBTQ-rörelsen, kvinnorättsrörelsen och medborgarrättsrörelsen är mäktiga exempel 

på rörelser där förtryckta grupper lyckats åstadkomma stora förändringar i 

samhället(McIntosh, 2012, SOU, 2014:6). Samtidigt finns det genom historien ett flertal 

exempel på hur privilegierade individer engagerat sig i arbete för social rättvisa, exempelvis 

heterosexuella som kämpar i HBTQ-rörelsen och vitas antirasistiska engagemang (Malett & 

Swim, 2007, Case, 2012). 

När individer tillhörande en privilegierad grupp engagerar sig i arbete för att förbättra 

en annan grupps villkor (icke privilegierade) ägnar de sig åt vad som inom socialpsykologin 

Social action2. Enligt Van Zomeren (2015) påverkas människors benägenhet till social action 

av upplevd orättvisa, brott mot ens moraliska övertygelser, instrumentell motivation och 

social identitet. Teorin är användbar för att ytterligare förstå hur personer som identifierar sig 

som män och feminister beskriver sina erfarenheter och upplevelser. 

Hur kommer det sig att män ger sig in i den feministiska rörelsen trots att de vid en 

första anblick inte tillhör gruppen som vinner på det? På senare år har socialpsykologisk 

kvantitativ forskning även börjat intressera sig för medlemmar i privilegierade grupper för att 

ytterligare kunna förstå hur det kommer sig att individer hänger sig åt handlingar som 

indirekt utmanar den egna privilegierade positionen i strävan mot rättvisa och jämlikhet 

(McIntosch, 2012, Iyer & Ryan, 2009, van Zomeren, Postmes & Spears, 2011). Män som 

engagerar sig i feministiskt arbete kan betraktas som ett exempel på detta. 

Grad av identifikation. Vilka grupper vi upplever oss tillhöra och vår sociala identitet 

utgör en grund för att samlas och kämpa för gemensam sak (van Zomeren, 2015). 

                                                
2 Det refererar till handlingar av individer som tillhör en icke-privilegierad grupp för att förändra sin grupps 
villkor 
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Socialpsykologen Henri Tajfels (1981) teori om social identitet beskriver hur dessa skapas 

genom att personer placerar sig själva i olika sociala kategorier (såsom nationalitet, hudfärg, 

kön och religion) samt genom jämförelsen med andra grupper. Den sociala jämförelsen är en 

strävan att generera en mer positiv självbild genom att göra distinktioner till den egna 

gruppens fördel (Hurtado & Sinha, 2008). Social identitet skapar tillsammans med den 

personliga identiteten en persons självuppfattning och övergripande känsla av själv (Hurtado 

& Sinha, 2008). Till skillnad från den personliga identiteten, som är mer stabil över tid, är 

den sociala identiteten flexibel. En person kan därmed ha multipla sociala identiteter och 

aktivt röra sig mellan eller lämna en social identitet bakom sig (kvinna, svart, 

funktionshindrad, politisk aktiv) (Hurtado & Sinha, 2008). Vilka sociala identiteter vi 

utvecklar och vilken betydelse de får för vår självuppfattning varierar beroende på gruppens 

status i samhället (Hurtado & Sinha, 2008) och det värde individer lägger i att kategorisera 

sig själva inom gruppen (Zeber, Doosje & Spears, 2009). En grupps status och värde i ett 

samhälle står i relation till andra grupper och kan därmed variera i olika kontexter. De 

grupper som tydligt nedvärderas i ett samhälle är de som möter störst hinder i att skapa en 

god självbild. Dessa gruppmedlemmar utvecklar starkast sociala identiteter. Personer i 

grupper med låg status behöver oftare reflektera över sin sociala identitet i jämförelse med 

medlemmar i grupper som värderas högt eller ses som oproblematiska. (Hurtado & Sinha, 

2008). Det gör det mindre troligt att gruppmedlemskap i privilegierade grupper utvecklas till 

sociala identiteter. Då vithetsnormen i västvärlden är så stark har till exempel att vara vit 

ända tills nyligen inte betraktats som en social identitet (Hurtado & Sinha, 2008). 

Den sociala identiteten har en stark betydelse för en individs motivation att utmana 

ojämlikhet och engagemang för sin grupps rättigheter. Ju mindre individer i en privilegierad 

grupp identifierar sig med sin sociala identitet desto mer trolig är den att uppleva orättvisor, 

känna skuld och ilska samt agera för att förbättra villkoren för den grupp de upplever 

behandlas orättvist (Stürmer & Simon, 2004, Zebel, Doosje & Spears, 2009, Gordijn, 

Yzerbyt, Wigboldus, & Dumont, 2006, Iyer & Ryan 2009, Van Zomeren, 2015, Doosje, 

Branscombe, Spears, 2006). Att bli påmind om negativa stereotyper om sin ingrupp kan öka 

viljan att hjälpa utgruppen, som ett försök att förbättra bilden av sin egen grupp som mer god 

(Hopkins et al., 2007). Graden av identifikation med gruppen män och i vilken grad gruppen 

betraktas som ansvarig för patriarkatet kan därför antas påverka upplevelser och erfarenheter 

av att identifiera sig som feminist och engagera sig för kvinnors förbättrade villkor. 
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Skuld och uppror mot ingruppen. Att uppfatta ingruppen som illegitimt gynnad 

(privilegierad), en upplevd orättvisa, är en viktig förutsättning för att engagera sig för 

jämlikhet (Leach, Iyer & Pedersen 2006). Grupper som drar fördelar av ojämlikhet kan 

uppfatta sin gynnade position som orättvis när de ser att andra är mindre gynnade (Iyer, 

Leach & Crosby 2003, Harth, Kessler & Leach, 2008). Denna ilska kan väcka en vilja att 

hjälpa andra för att förbättra bilden av den egna gruppen (Hopkins et al., 2007). Fler saker 

kan påverka hur påtaglig orättvisan upplevs. Att närma sig den utsatta gruppens perspektiv 

och fokusera på likheter med den utsatta gruppen ökar medkänsla med offren och viljan att 

agera mot orättvisor (Malett, Huntsinger, Sinclair & Swim, 2008, Zebel, Doosje & Spears, 

2009) 

Upplevd orättvisa väcker känslor av skuld (Schmitt et al., 2000) och ilska mot 

ingruppen (Leach, Iyer & Pedersen, 2006) vilket motiverar prosociala beteenden (Schmitt et 

al., 2000, Malett & Swim, 2007, Swim & Miller, 1999, Malett, Huntsinger, Sinclair, Swim, 

2008). Enligt Manfred Schmitt kan känsla av existentiell skuld väckas hos personer som 

upplever sig ha illegitima fördelar, vilket kan förklara det faktum att även privilegierade 

individer deltar i människorättsrörelser (Schmitt et al., 2000). En studie av Schmitt et al., 

(2000) visade hur män som rapporterar känsla av existentiell skuld tenderar att i högre grad 

agera mot diskriminering på arbetsmarknaden där de som män gynnas. 

Att följa sina moraliska övertygelser. Att se sådant som går emot sina moraliska 

principer är en faktor som gör en medveten om sin grupptillhörighet och leder till ett behov 

av att rätta till dessa orättvisor (van Zomeren, 2015). Olika händelser kan upplevas som 

orättvisa, (att höja min skatt är orättvist), eller som ett brott med moraliska principer (att höja 

skatten går emot något jag starkt tror på är rätt) (van Zomeren, 2015). Att som man med 

starka principer om jämlikhet se ojämlikhet kan således fungera som en stark motivator till 

handling. Även de som tillhör privilegierade grupper kan identifiera sig med en utgrupp, trots 

att de inte tillhör den (van Zomeren, Postmes, Spears & Bettache 2011). Denna identifikation 

kan ske genom att starka moraliska övertygelser om jämlikhet utmanas vilket leder till ett 

starkt behov att agera. Författarna menar att det pekar på betydelsen av personliga moraliska 

övertygelser hos privilegierade personer för att de ska engagera sig mot social ojämlikhet 

(van Zomeren, 2015). Moralisk motivation har i detta avseende makten att förena 

privilegierade och icke privilegierade runt en gemensam sak (van Zomeren, 2015). 
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Tron på möjligheten att förändra. En viktig källa till att hänge sig åt social action är 

gruppmedlemmars tro på gruppens förmåga (“efficacy beliefs”) till att faktiskt åstadkomma 

social förändring (van Zomeren, 2015). Föreställningen om att det skulle kunna vara 

annorlunda (och bättre) krävs för att se social action som en användbar strategi. Detta 

stämmer överens med sociologisk och politisk forskning som visar på att vissa förhållanden 

på makronivå måste existera innan lyckad mobilisering kan uppstå (van Zomeren, 2015). 

Tron på möjligheten att åstadkomma jämlikhet mellan könen i Sverige kan därmed ses som 

en möjlig förklaring till den stora andel män som engagerar sig i feminism. 

Upplevelser hos privilegierade som engagerar sig för jämlikhet. Ovanstående 

psykologisk forskning använder sig av kvantitativa metoder som ämnar finna orsakssamband. 

Vi utgår i vår studie från en kvalitativ ansats där vi är intresserade av att förstå 

informanternas erfarenheter och upplevelser. En liknande studie har gjorts för att studera 

privilegierades (vita) erfarenheter och upplevelser av engagemang för jämlikhet (antirasism) 

(Case, 2012). Studien undersöker hur kvinnor i en antirasistisk organisation reflekterar kring 

sin vita identitet och deras upplevelser av att konfronteras med sina privilegier och sin rasism 

samt att agera antirastiskt för förändring. Resultaten liknar det som framkommer i 

sociologiska studier av både Wasshede (2010) och Egeberg Holmgren (2011) där hårda krav 

på självrannsakan och övervakning är genomgående teman. I studien beskrivs hur 

medvetenhet om egna privilegier kan bidra till motivation för antirasistiskt arbete och hur 

kvinnorna upplever att det är deras ansvar att få andra vita att lyssna. Antirasism beskrivs 

som ett livslångt arbete med ständig självrannsakan och krav på förändringar i beteende och 

språk (Case, 2012). Det kräver att kvinnorna är på sin vakt hela tiden och arbetet beskrivs 

som en strävan snarare än ett mål, då en vit person aldrig kommer se alla aspekter av sina 

privilegier. Det tycks vara viktigt att utveckla färdigheter och få analysverktyg. Det bidrar till 

ett medvetandegörande av den egna rasismen. Istället för att uppslukas av känslor av skuld 

och besvikelse når de en djupare förståelse vid de tillfällen då de omedvetet agerar rasistiskt. 

Trots att det kan verka självdestruktivt att arbeta mot det system som ger intervjupersonerna 

makt menar Case (2012) att det för kvinnorna är tanken på den tillfredsställelse det skulle ge 

att leva i ett jämställt samhälle som är drivkraften. Det kostar att leva i ett samhälle som, även 

om det ger en själv makt, bryter mot ens moral. Det väcker inre konflikter att behöva välja 

mellan att agera antirasistiskt och möta motstånd från andra vita eller gå emot sin egen moral 

och välja att undvika konfliktfyllda situationer (Case, 2012). Många vita upplever att deras 
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antirasistiska värderingar avviker från normen varför socialt stöd och antirasistiska grupper är 

värdefulla (Case, 2012). 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka intervjupersonernas erfarenheter och 

upplevelser av att identifiera sig som män och feminister, samt att genom en kvalitativ ansats 

bidra med förståelse av dessa erfarenheter och komplettera den kvantitativt orienterade 

psykologiska forskningen om privilegierade gruppers engagemang för social jämlikhet. 

Frågeställningar 

Hur upplever och beskriver intervjupersonerna att det är att identifiera sig som man 

och feminist? 

Hur se de på sin roll som man och feminist och vad gör det med deras syn på och 

upplevelse av sig själva? 

Metod 

Utifrån syftet, att undersöka intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av att 

identifiera sig som man och feminist, användes en hermeneutisk fenomenologisk metod. 

Metoden intresserar sig för den mening som människor tillskriver sina upplevelser och 

erfarenheter. Detta med hjälp av forskarens tolkning och förståelse av intervjuer (Smith, 

Flowers & Larkin 2009).  För att ge en förståelse för den vetenskapsteoretiska grunden till 

Interpretative phenomenological analysis som användes, beskrivs nedan de två 

tanketraditioner metoden utgår från, fenomenologin och hermeneutiken. 

Metodbakgrund 

Fenomenologi. Fenomenologin är en filosofisk tradition med intresse av att närma 

sig upplevelsen av att vara människa, vad det innebär för oss och hur vi konstituerar vår levda 

värld (Smith, Flowers & Larkin 2009). Upplevelser är i fenomenologiska termer alltid 

medvetenhet om något. Att se är alltid att se något, minnas är att minnas något, döma är att 

döma något. Hur ett objekt uppfattas varierar alltid beroende på kontext, perspektiv och 

mentala tillstånd som till exempel emotioner och önskningar hos den som uppfattar 

fenomenet (Smith, Flowers & Larkin 2009). Vår intentionalitet, riktning mot något, 

möjliggör för objekt att uppstå som fenomen för oss varför det inte går att separera objekt 

från vår upplevelse av dem (Willig, 2008). Att vår perception är intentionell innebär även att 

två människor kan uppleva samma miljö på två radikalt skilda sätt (Willig, 2008). 
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Husserl, vars teorier lade grunden till fenomenologin, menade att upplevelser bör 

undersökas så som de visar sig för oss människor (refererat Smith, Flowers & Larkin 2009). 

Husserl argumenterade för att vi bör gå tillbaka till tingen i sig, “tingen” han refererar till är 

det upplevda innehållet av medvetandet (refererat i Smith, Flowers & Larkin 2009). Husserl 

utvecklade en metod som var tänkt att identifiera grundstrukturerna och egenskaperna i 

mänskliga upplevelser, essensen. genom att ”bracket”, sätta åt sidan, det vi tar för givet i 

världen (Smith, Flowers & Larkin 2009). Metoden innebär därmed en serie reduktioner där 

forskaren genom reflektion sätter sin förförståelse åt sidan för att nå essensen av upplevelser 

av ett givet fenomen (Willig, 2008). En fenomenologisk attityd kräver således en reflexiv 

rörelse, att vi flyttar vår blick från objekten i världen och riktar den inåt, mot vår perception 

av dessa objekt (Willig, 2008). 

Fenomenologin har sedan utvecklats av andra tänkare (Smith, Flowers & Larkin 

2009). Heidegger ifrågasatte möjligheten att närma sig kunskap utan en tolkande process 

(refererat i Smith et al., 2009). Heidegger menar att upplevelser av fenomen förutom 

perception inbegriper logos, en analytisk aspekt som hjälper oss att bergripliggöra det som 

uppenbarar sig för oss. På så sätt menar Heidegger att fenomenologin är hermeneutisk 

(refererat i Smith, Flowers & Larkin 2009). “Bracket” handlar då snarare om att kontinuerligt 

gå tillbaka till, och göra sig medveten om, sin förförståelse än att tro det är möjligt och göra 

sig fri från den (Willig, 2008). Forskare inom psykologin följer i Heideggers fotspår (Smith, 

Flowers & Larkin 2009) där forskarens tolkning och analys ofta är en integrerad del av den 

fenomenologiska undersökningen. Den hermeneutiska fenomenologiska ansatsen gör att 

forskarens antaganden om världen används för att öka förståelsen (Smith, Flowers & Larkin 

2009). Allt vi upplever kommer att fångas upp i vårt språk och i text vilket i sig redan är en 

oundvikligt tolkande process.  

Hermeneutiken. Den andra stora teoretiska grundpelaren för Interpretative 

phenomenological analysis är den äldre tanketraditionen hermeneutiken (Smith, Flowers & 

Larkin 2009). Enligt hermeneutiken nås mening och förståelse genom tolkning (Kvale & 

Brinkmann, 2014), varför det varken är eftersträvansvärt eller möjligt att sätta vår 

förförståelse åt sidan (Willig, 2008). Istället bör forskaren reflektera över sin förförståelse 

under tiden hen tolkar och analyserar (Smith, Flowers & Larkin 2009). Tolkning sker genom 

att förståelsen utvecklas i en cirkulär process, en växelverkan mellan delar och helhet kallat 

den hermeneutiska cirkeln. (Smith, Flowers & Larkin 2009). Förståelse av helheten är 
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beroende av delarna och förförståelsen av delarna kan både föregå, och färgas av, förståelsen 

av helheten (Smith, Flowers & Larkin 2009). Genom ett dynamiskt tolkningsarbete pendlar 

forskaren mellan sin förförståelse i ett reflexivt förhållningssätt, och att sätta den åt sidan 

(Smith, Flowers & Larkin 2009). 

Interpretative Phenomenological Analysis. Interpretatvie phenomenological 

analysis (IPA) är en kvalitativ metod med en fenomenologisk och hermeneutisk ansats 

utvecklad av Jonathan Smith (Willig, 2008). IPA utgår från Heideggers syn att en 

fenomenologisk undersökning är en tolkande process (Smith, Flowers & Larkin 2009) och 

kräver en kombination av fenomenologi och hermeneutik. Smith, Flowers & Larkin (2009) 

menar att det utan fenomenologin inte skulle finnas någonting att tolka, och utan 

hermeneutiken skulle inte fenomenet bli synligt. Målet är i likhet med den deskriptiva 

fenomenologin att komma så nära upplevelsen som möjligt och fånga kvaliteten i den 

individuella erfarenheten, men med utgångspunkten att forskaren inte får direkt tillgång till 

forskningsdeltagarnas livsvärld (Smith, Flowers & Larkin 2009). Således är det alltid 

forskarens tolkning av deltagarens förståelser och erfarenheter som leder fram till förståelsen, 

vilken påverkas av interaktionen mellan forskare och deltagare. IPA intar en ideografisk 

ansats och analysprocessen styrs mot att lära både om personen och om ämnet personen 

berättat om (Smith, Flowers & Larkin 2009). Forskaren strävar efter att förstå hur 

intervjupersonen förstår fenomenet. Alltså fokuserar forskaren även på meningen i språket 

hos intervjupersonen själv, för att bidra till meningsfulla insikter bortom det som sägs explicit 

(Smith, Flowers & Larkin 2009). Meningsfulla perspektiv kan komma från analys av texten 

själv, från en överblick över större data, eller från psykologisk teori (Smith, Flowers & 

Larkin 2009).  Den ideografiska ansatsen innebär att kunskap nås genom intensivt och 

detaljerat arbete med varje individuell transkribering som senare integreras i gemensamma 

teman (Willig 2008). Kategorier av mening skapas samtidigt som de individuella 

upplevelserna, delarna (Smith, Flowers & Larkin 2009). Det finns inte ett sätt att genomföra 

en IPA analys på, men Smith, Flowers & Larkin (2009) beskriver steg för steg ett förslag på 

hur forskaren kan genomföra analysen. Under rubriken Analys nedan beskrivs utförligt hur vi 

följt dessa steg. 

Förförståelse 

Vi är psykologstudenter och har därmed teoretiska kunskaper och praktiska 

färdigheter som har påverkat hur vi ställt frågor under intervjuerna och hur vi förstått 
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deltagarnas berättelser då vår erfarenhet av att leda samtal främst kommer från terapeutiska 

samtal. Vi har i och med den teoretiska kunskapen en vana att förstå personers berättelser 

genom psykologiska teorier och intrapsykiska processer, vilket gör att vår förståelse av 

intervjuerna antagligen kommer skilja sig från exempelvis en genusvetare. 

Vi har båda ett tidigare intresse för feministiska teorier och identifierar oss som 

feminister, ur vilket intresset för denna uppsats väcktes. Vi saknar dock tidigare akademisk 

bakgrund inom området och vår kunskap får därför ses som mycket begränsad. Inläsningen 

på forskningsområdet under arbetet med uppsatsen påverkade val av forskningsfråga och 

avgränsning av området. Inläsning har sedan fortsatt och varit av betydelse vid utformning av 

intervjuguide och förståelse av berättelserna. För att under arbetets gång utveckla förståelse 

för kontexten har vi läst böcker på ämnet och följt diskussioner och debatter i media som inte 

behandlats i uppsatsen, men som bidragit till ökad känslighet inför kontexten. Vi har även 

läst böcker och artiklar om psykologin som vetenskap och dess relation till feministisk teori 

och om kritiska och feministiska perspektiv på psykologisk forskning. 

Vår kunskap om upplevelser och erfarenheter av att identifiera sig som man och 

feminist var innan arbetets början mycket begränsad och utgjordes endast av berättelser av 

personer i vår närhet samt mediala debatter. Vi identifierar oss båda som kvinnor, och har 

därför inga egna erfarenheter av att identifiera oss som just män och feminister. 

Willig (2008) belyser vikten av att hänge sig åt kritiskt granskande av sitt vanliga sätt 

att ta sig an och förstå det som undersöks. Vi har därför under arbetet strävat efter att hålla 

oss nära deltagarnas egna ord och beskrivningar i tolkning och tematisering för att komma så 

nära deras förståelse av sina upplevelser som möjligt. 

Urval 

Enligt vald metod ville vi finna personer som delar upplevelser av det fenomen 

uppsatsen ämnar undersöka, här sina upplevelser och erfarenheter av att identifiera sig som 

man och feminist. Den innebörd deltagarna lägger i begreppen ”man” och ”feminist” är deras 

egna. Rekrytering av deltagare till uppsatsen skedde i flera steg. Först sattes affischer upp i 

Malmö på den plats där det under några dagar i juni 2014 pågick en feministisk festival. 

Texten på affischen var brett formulerat med frågan ”Identifierar du dig som man och 

feminist?”. Samma bild (bilaga 1) publicerades sedan via sociala medier som nåddes av 

personer i vårt kontaktnät, samt genom facebooksidan för organisationen ”män för 
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jämställdhet” som följs av ca 5800 personer och facebookgruppen “män och feminism”. 

Därefter fick annonsen eget liv och spreds av andra vidare till okänt antal liknande forum. 

Efter efterlysningen svarade 43 personer att de var intresserade. Samtliga fick ett 

informationsbrev via e-post, med uppmaning att svara om de hade möjlighet att genomföra 

intervjuerna specifika dagar under två veckor 2014. Tjugosju personer svarade, varav åtta 

personer föll bort då de bodde på annan ort, fyra personer eftersom de inte kunde utsatta 

dagar och tre personer där det inte gick att finna en gemensam tid. En person bekräftade 

aldrig den inbokade tiden och ytterligare två personer föll bort då de anmälde sig när 

intervjuprocessen redan var påbörjad. Utöver detta uteslöts en person på grund av nära 

relation till en av uppsatsförfattarna. 

Av resterande åtta personer valdes två slumpmässigt ut till pilotintervjuer för att 

utveckla vår intervjuguide samt öva på analysmetoden innan vi började. Således genomfördes 

åtta intervjuer, varav fem inkluderades i analysen efter att en intervju uteslutits då innehållet 

inte i tillräckligt stor utsträckning berörde studiens syfte. 

Deltagare. Resultatet bygger på intervjuer med fem informanter mellan 24 och 35 år 

med varierande utbildningsnivå och anställningsform. Alla informanter beskriver sig själva 

som heterosexuella män och att de tillhör en privilegierad grupp eller utgör en norm i 

samhället. Som ytterligare bevis på detta nämner de flesta under intervjun även att de är vita. 

Två av informanterna lyfter upp att ena föräldern har invandrat till Sverige, och en nämner en 

uppväxt i ett segregerat område, vilket de menar kan påverka i vilken utsträckning de tillhör 

normen. Alla deltagare rör sig i vänsterpolitiskt orienterade kretsar i universitet och 

storstadsområden. En av deltagarna har ett aktivt engagemang i ett mindre politiskt parti. 

Flertalet informanter har ett aktivt engagemang i jämställdhetsdebatten eller 

jämställdhetsarbete. Hur länge deltagarna har identifierat sig som feminister varierar, likväl 

hur feminismen tar sig i uttryck. 

Datainsamling 

Material. En semistrukturerad intervjuguide utformades i linje med vald metod 

(Willig, 2008) utifrån syfte och frågeställningar (se bilaga 3). Intervjuguiden bestod av öppna 

frågor, som följdes upp med följdfrågor för att möjliggöra så rika beskrivningar som möjligt 

av fenomenet (upplevelsen av att identifiera sig som man och feminist). Frågorna syftade till 

att möjliggöra för deltagarna att närma sig hur de skapar mening av sina upplevelser av att 

identifiera sig som man och feminist på ett fördjupat sätt (Smith, Flowers & Larkin 2009). 
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Intervjuer. Intervjuerna ägde rum på Lunds universitet, dagtid under vecka 38 och 

39. Intervjuerna spelades in med diktafon och varje intervju transkriberades av den som lett 

intervjun, för att använda den förförståelse intervjuaren fått genom att möta personerna samt 

av etiska skäl (Willig, 2008). Ickeverbalt innehåll såsom skratt, längre pauser och annat som 

kan ha betydelse för förförståelsen inkluderades i transkriberingarna, eftersom 

meningsinnehållet är det centrala i transkriberingen av intervjuerna (Smith et al., 2009). 

Analys 

De första stegen i analysprocessen genomförde vi var för sig, med en intervju i taget i 

linje med den idiografiska ansats inom IPA där tolkning och tematisering sker i senare 

skeden (Smith, Flowers & Larkin 2009). Under transkriberingsprocessen antecknades 

spontana reflektioner och tolkningar ner i en loggbok. Det första steget bestod av ett flertal 

genomläsningar av transkriberingen. Vid genomläsningarna antecknade vi återigen 

reflektioner som dök upp vid genomläsningen i den vänstra marginalen. Anteckningarna 

bestod av observationer, kommentarer och beskrivningar av materialet och blev ett sätt att 

dokumentera vad som väcktes hos oss i mötet med texten. Det görs för att forskaren i 

interaktion med texten ska lära känna personens berättelse närmare, och för att genom att 

skriva ner förståelser och tankar kunna lägga dem åt sidan för stunden (Smith, Flowers & 

Larkin 2009). Vid de första genomläsningarna gjordes även bedömningar av vilka delar i 

materialet som var relevanta i förhållande till syfte och frågeställning. En intervju uteslöts ur 

analysen då den inte innehöll tillräckligt rika beskrivningar utan snarare beskrev feminism på 

en mer abstrakt nivå. 

I det andra steget ströks meningsbärande utsagor under, och följdes upp med 

beskrivande och tolkande kommentarer i högra marginalen. Utifrån dessa anteckningar och 

meningsbärande ord konstruerades teman. Dessa syftade till fånga meningen i innehållet och 

involverade förutom personernas egna ord ibland abstrakta begrepp eller psykologisk 

terminologi, vilket görs för att närma sig en mer övergripande förståelse av personens 

berättelse (Smith, Flowers & Larkin 2009). Dessa teman antecknades därefter i ett separat 

dokument med referenser till radnummer för respektive meningsbärande passager. 

 

Exempel på meningsbärande passage: 
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Och det känns ju, ja men då är det ju helt okej om jag beter mig på ett annat sätt. Så 

på det sättet tycker jag att det är väldigt frigörande, som en personlig vinning. Och 

som många andra män, eller typ andra män skulle kunna dra stor nytta av 

Tema: Feminism som manlig frigörelse 

 

I det tredje steget strukturerades funna teman och meningsbärande passager till 

kluster som på något sätt delade gemensam mening eller ansågs ha en hierarkisk relation till 

varandra. Dessa kluster gavs sedan namn som tydligt fångade dess essens med beskrivande 

etiketter eller citat från informanter.   

 

Exempel: 

Tema: Önskan om att slippa höra samman 

Tema: Andra män som motsatt mot själv 

Tema: En annan typ av man 

Tema: Behovet att separera från andra män 

Temakluster: Önskan att slippa grupptillhörighet 

 

Därefter gjordes ytterligare genomläsningar samt sammanställning av de citat som låg 

till grund för varje kluster, för att försäkra oss om att teman och kluster reflekterade 

råmaterialet och överensstämde med personernas berättelser. Vissa teman från tidigare steg i 

analysarbetet exkluderades då det blev tydligt att dessa inte berörde syftet för uppsatsen eller 

inte tillräckligt väl fanns representerade i texten. När dessa steg genomförts analyserades 

resterande transkriberingar, en i taget. 

Nästa steg, sökande efter gemensamma teman mellan intervjuerna, kan leda till att 

intervjuer ses på nya sätt. (Willig, 2008) Genom en process av diskussioner och ytterligare 

återgång till citat integrerades temakluster från de olika intervjuerna till övergripande 

teman.  Genom återgång till transkriberingar ville vi försäkra oss om att övergripande teman 

stämde överrens med innehållet och meningen i berättelserna. Denna process medförde 

korrigeringar av temakluster, då ny förståelse ibland nåddes av citat och teman, enligt den 

hermeneutiska cirkeln. Processen genererade en lista med övergripande teman med 

tillhörande underteman. Dessa fångade kvaliteten av vår förståelse av berättelserna och 

variation och spridning i intervjudeltagarnas upplevelser och erfarenheter av att identifiera sig 
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som män och feminister.  Namnen på de övergripande temana avsåg spegla 

meningsinnehållet och samtidigt bidra till en tydlig struktur för presentationen av resultaten. 

 

Exempel: 

Temakluster: Misstänksamhet mot manlig feminism 

Temakluster: Självrannsakan 

Temakluster: Att bli hjälteförklarad/ att ses som “god” 

Temakluster: Självkritik som krav 

Temakluster: Att vara den onde 

Övergripande tema: Reflexivitet 

Underteman: Misstänksamhet mot manlig feminism. Att vara sin egen vakt. 
 

Etiska ställningstaganden 

Inget i den planerade studien gav anledning till etikprövning. Ett informationsbrev 

skickades ut via e-post till alla deltagare om att de kunde avbryta sin medverkan i studien när 

som helst under arbetets gång, samt att alla informanter skulle vara anonyma och 

avidentifierade i uppsatsen. Genom att svara via e-post gav de sitt informerade samtycke. 

Samma information delgavs även vid intervjutillfället. För att värna om informanternas 

anonymitet var det endast den som intervjuat som lyssnade på inspelningen, materialet 

avidentifierades vid transkriberingen och inga citat som kan röja identiteten inkluderades i 

uppsatsen. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Kvalitativ forskning karaktäriseras av en stor vetenskapsteoretisk och metodologisk 

vidd vilket gör att den vetenskapliga kvaliteten måste bedömas utifrån kriterier kompatibla 

med forskningens bakomliggande epistemologiska ansats (Willig, 2008). För att utvärdera 

trovärdighet och tillförlitlighet utgår Smith, Flowers & Larkin (2009) från fyra principer 

formulerade av Yardley (2000). Principerna är ett underlag för diskussion kring kvaliteten på 

den kvalitativa forskningen, och ska inte ses som rigida kriterier som är nödvändiga eller 

möjliga att uppfyllas av en enskild studie (Yardley, 2000). 

Den första principen handlar om känslighet inför och trohet till kontexten. Vi har 

försökt ge en beskrivning av såväl teoretisk kontext utifrån relevant litteratur och tidigare 

forskning. Vår ambition har även varit att ge läsaren en karta över den sociokulturella, 



 
 
 
 
 

 23 

politiska, ideologiska och historiska kontext uppsatsen befinner sig i, i uppsatsens inledning 

och redogörelse för teori. Därutöver betonar Yardley (2000) en känslighet inför deltagarnas 

kontext. Deltagarna har beskrivits för att läsaren ska kunna få en bild av dem, utan att riskera 

anonymiteten. Yardley (2000) betonar vikten av att se deltagarna som subjekt. Vi har strävat 

efter att resultaten ska spegla intervjudeltagarnas egna beskrivningar och försökt visa 

öppenhet genom att presentera rikligt med citat samt beskriva motsägelser eller olikheter i 

intervjupersonernas olika berättelser (Yardley, 2000). Genom att ge deltagarna fingerade 

namn ville vi göra det enklare för läsaren att få en bild av de enskilda individerna förutom de 

teman som deltagarna delar (Yardley, 2000). 

Princip nummer två är stringens och rigorositet, som ska genomsyra vald metod och 

analysprocessen. För ge läsaren inblick i metoden beskrevs tolkningsprocessen så att läsaren 

kan följa hur data och tolkningar hänger samman. Resultaten presenterades i tydliga teman 

och för att validera genererade teman skrivs citat ut från deltagarnas beskrivningar av 

upplevelser och erfarenheter (Willig, 2008). Tolkningarna har i enighet med vald metod 

hållits nära deltagarnas beskrivningar, och många teman har namn med ord som 

intervjudeltagarna själva använt. 

Den tredje principen, transparens och koherens, betonar vikten av att utförligt 

beskriva forskningsprocessen samt att teman och framställningen hänger samman och är 

enhetlig med epistemologisk ansats. Transparens handlar även om reflexivitet. Den 

hermeneutiska fenomenologin betonar forskarens medvetenhet om hur egen förförståelse 

påverkar forskningen (Finlay, 2009). Forskarens roll bör tydliggöras för att öppna för 

alternativa tolkningar av data (Willig, 2008). Den personliga reflexiviteten har vi försökt visa 

på genom att beskriva varför vi var intresserade att göra detta, samt beskriva hur vi under 

forskningsprocessen reflekterat över hur vår förförståelse, vår position och egen sociala 

identitet påverkar forskningen och dess resultat. Epistemologisk reflexivitet innebär att 

forskaren reflekterar över kategorier och metoder som används (Magnusson & Marecek, 

2010). I strävan efter detta beskrevs bakomliggande epistemologisk ansats för att synliggöra 

kunskapsanspråk. 

Den sista principen, forskningens betydelsefullhet handlar om att resultaten ska ge 

läsaren en fördjupad och relevant kunskap om ämnet. Vi har strävat efter att i inledning och 

diskussion på ett tydligt sätt argumentera för studiens betydelsefullhet och guida läsaren mot 

en fördjupad kunskap i ämnet (Yardley, 2000). 
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån de fem övergripande teman som 

framkommit i intervjuerna; Insikt, Ansvar, Differentiering, Reflexivitet och Manlig 

Emancipation. För att ta hänsyn till informanternas anonymitet figurerar de i texten under 

fingerade namn; Nils, Elias, Antonio, Petter och Nasim. Vi har i vårt material strävat efter en 

jämn fördelning av citat för att ge en tydlig bild av de individuella upplevelserna hos varje 

deltagare. Detta har inte alltid varit möjligt eftersom vi har valt de citat som tydligast belyser 

temats innehåll. 

Vi har i vissa delar valt att justera språket i de utvalda citaten något för att underlätta 

läsningen. Exempelvis har ord som inte är meningsbärande och vissa upprepningar tagits bort. 

Meningar inuti citat har exkluderats när dessa utsagor inte tillfört något nytt. Detta fann vi 

möjligt då det är meningsinnehållet som är det viktiga i informanternas utsagor. Inga 

ändringar som på något sätt ändrar innebörden av citatet har gjorts.   
 

Tabell 1 

Resultat presenterat i temata 

Tema Undertema 

Insikt Att få nya glasögon 

 Att upptäcka en ofrivillig grupptillhörighet 

Ansvar Ansvarets gränser 

 Strategier 

Differentiering Motstånd från andra män 

 Önskan om att accepteras i grupp 

Reflexivitet Misstänksamhet mot manlig feminism 

 Att vakta sina steg 

Manlig emancipation Frigörelse 

 Mäns plats i feminismen 
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Insikt 

Informanterna beskriver en smärtsam process fylld av funderingar. Processen har 

inneburit ett omvärderande av både tidigare upplevelser och sig själv då det genom 

feminismen blivit mer påtagligt att de tillhör gruppen män, en grupp som tillskrivs mycket 

ansvar och skuld. Att reflektera över tillhörigheten till en grupp som Elias benämner som 

“roten till problemet”, beskrivs av flera informanter som en svår resa: 
 

Ehm… jag tror att det mest berodde på (…) i och med att man blir medveten 

om maktstrukturer, i samhället, så blir man också medveten om sin egen infödda roll i 

den maktstrukturen och... Och där var det, från och med den insikten var det svårt att 

så här, ja men nu kommer ju jag, från, från toppen av det här, från den maktstrukturen, 

rakt från toppen. (Elias) 

 

Att få nya glasögon. Elias och Petter beskriver hur de innan upptäckten av 

feminismen varit omedvetna om sin egen roll i en struktur med förtryck och orättvisor, som 

genomsyrat deras vardag. Genom att betrakta sig själva med nya glasögon får de syn på sin 

bidragande roll i skapandet av en orättvis värld och ett problem (patriarkatet). De beskriver 

en upptäckt av att ha fått fördelar de inte bett om och hur saker de tidigare tagit för givet kan 

ha varit på bekostnad av andra. Det är en viktig process, ett slags uppvaknande eller som 

Elias uttrycker det, att “slå hål på väggen” 
 

Sen kan jag ju må dåligt ibland över att det är så, men varför gynnas sådana 

som jag och med det beteendet, varför… när man ser hur man har kanske ibland klivit 

på någon annan eller passerat någon annan, eller varit på bekostnad av någon annan så 

känns ju inte det bra. Men… jag har nog eh… jag har nog fått en hel del 

fördelar(Nils) 
 

Att ha fått fördelar på bekostnad av andra och att se hur tidigare beteende kan ha 

orsakat smärta hos andra väcker skuld. Nils beskriver hur han tidigare mått dåligt över att 

inse hur hans framsteg kanske snarare beror på oförtjänta fördelar än som han tidigare trott, 

välförtjänta belöningar. De nya glasögonen kan samtidigt fungera som en ny karta för att 

förstå en snårig och svårbegriplig terräng. Antonio och Nasim beskriver den nya blicken, de 

feministiska glasögonen, som tillgång till ny kunskap och ett analysverktyg. 
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Då började jag ju liksom komma in på feministisk teori. Eh… och då hittade 

jag liksom andra saker där också som jag kände att, ja men att det är liksom såhär… 

ja men verktyg för att kunna förklara (...) jag tror man kan hitta ett såhär 

självförtroende i det liksom. (Antonio) 
 

Den nya kunskapen kan på så sätt möjliggöra tröst och förståelse för sitt och andras 

handlande beskriver Antonio. Det beskrivs som att ha “insett faktum”, att ha fått tillgång till 

en ny slags blick. Den nya blicken beskrivs som oåterkallelig och Elias och Nils menar att det 

vore att ljuga för sig själv att blunda för det. Informanterna uttrycker att det ibland hade varit 

lättare att vara en av dem som inte ser. Dock konstaterar de att de föredrar att tillhöra den 

upplysta gruppen framför att leva ett lättsamt liv i förnekelse.  
 

Men det är väl lite det, på något sätt tycker jag, att när man väl har tagit på sig 

glasögonen så är det jäkligt svårt att ta av sig dem. Man kan göra det men det, då får 

man ljuga för sig själv. Alltså det är såhär, nej... det är som att välja att vara en skön 

snubbe fast man vet att, att vara en skön de det funkar inte [...] och det är då det blir 

lite jobbigt när man har de här glasögonen på sig, att man känner det här hela tiden. 

[...] ibland så funderar jag på om man inte mår sämre av att se det hela tiden, utan att 

kunna göra… och då önskar man ibland att man vore en skön kille, som inte 

reflekterade över det här. (Nasim) 
 

Man har ju insett faktum… det är så det känns… jag tänker faktiskt att det är 

så det är! man har insett faktum… som inte går att ändra, och att gå tillbaka vore att… 

ehm… det vore att blunda för ett faktum att ljuga för sig själv, det mår man ju inte bra 

av… eh… nånsin (Elias) 
 

Den ofrivilliga grupptillhörigheten. Alla informanter beskriver på olika sätt hur de 

fått upp ögonen för sin grupptillhörighet, att vara man i patriarkatet. Nils och Petter beskriver 

hur det i feministiska sammanhang ofta påpekas att de är män, något de själva inte reflekterat 

mycket över tidigare. Det gör att de ofta tvingas förhålla sig till det faktum att de tillhör den 

grupp som anses vara ett problem och därför misstänkliggörs. Det faktum att de är män blir 

ofrånkomligt. Elias beskriver hur han upplever sig bli bemött med skepsis som man och hur 
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han ofta upplever ett behov att bevisa att han inte är just en ”vit kränkt man”.  I Antonios 

berättelse framkommer hur diskussioner om “män” i feministiska sammanhang tidigare 

väckte mycket skuld och svårighet att skilja ur sig själv från gruppen män. 
 

Handlingsförlamningen när man inte vet vad man ska göra, för att hjälpa till 

så ser man ändå hur ens, i egenskap bara av att vara man eh, så frambringar man 

reaktioner, (mm) och… Och det gör en ännu mer ledsen typ… eh för, vad kan jag 

göra för att det inte ska va så här liksom!? Liksom, jag vill inte att jag bara, eh bara 

genom att va liksom, bara genom att stå här ska frammana, konstiga reaktioner eller 

jobbiga reaktioner liksom (nej)… jag vet inte… det är det var väldigt, tråkigt, att börja 

se det, kommer jag ihåg. (Elias) 
 

Både Elias och Nils beskriver att det är smärtsamt att se de reaktioner närvaron som 

man väcker hos andra, såsom rädsla.  
 

Det är klart att det finns någonting, eh skambelagt och frustrerande i att … 

tillhöra den förtryckande gruppen därför att det är ju ingenting jag har valt. Utan så 

har jag blivit. Jag har blivit man (mm) och det, det kan jag inte förändra, och jag vet 

inte om jag vill förändra heller permanent. Jag tycker att det finns något ganska fint i 

att vara man också. men det innebär ju att jag … i väldigt många situationer utgör ett 

hot. Eh… skrämmer, alltså alla de här sakerna att liksom, tänka över som kan vara 

frustrerande. Att går jag på kvällen så är jag en man och därmed är jag en potentiell 

våldtäktsman jag är ett potentiellt hot, jag är en potentiell våldsverkare, alltså det finns 

en väldig massa saker som jag är. För att jag är en man. Som är ganska obehagliga 

och otrevliga (Nils) 

 

Och sen, när man som man ska rannsaka sig så ser man att jag är på 

förtryckarsidan! omedvetet! alltså det är inte med flit men, jag har hamnat här jag har 

hamnat här det är orättvist att jag har hamnat här och jag har inte valt att va här och 

de… det tyckte jag var traumatiskt att, komma på det… (Elias) 
 

Att se sig själv utifrån det som väcks i andra blir obehagligt. Det är en bild som 

informanterna inte kan identifiera sig med. Tillhörigheten upplevs i mångt och mycket som 



 
 
 
 
 

 28 

orättvis och svår. Elias ger uttryck för en frustration över att ha fått och behöva stå till svar 

för något som han aldrig har bett om. Nils betonar hur han omedvetet och ofrivilligt, då han 

av andra betraktas som man, utstrålar hot om våld och andra oönskade egenskaper. 
 

Det tycker jag blir en konstig grej att önska att man inte var man liksom. 

Alltså visst man kan ju säga ibland att liksom ah om någon som är... riktigt såhär dum 

i huvudet, så aaaah! vad fan jag vill inte vara som han! Samma sorts person som den 

här idioten. Jag pallar inte. Jag vill inte behöva stå till svars för det här jävla aset […] 

men jag tror också att det blir konstigt att hålla på att säga att åh jag önskar att jag inte 

var kille. För det är också ett sätt, dels ett sätt att fly, försöka fly från något sorts 

ansvar. [...] poängen är ju inte att det är dåligt att var kille, poängen är ju att det är 

dåligt att vara eh… liksom... patriarkal. (Antonio) 
 

Jag har inte valt det, utan jag … det finns mycket som jag har pådyvlats 

utifrån av normer och könsrollen och annat men att jag har en penis den har jag 

liksom inte valt och den är där. [...]… då får jag göra det bästa av det.  (Nils) 

 

Att se sig själv som tillhörande en förtryckande grupp väcker frustration och en vilja 

att hävda sin olikhet med gruppen. Samtidigt finns ett erkännande av ett icke självvalt 

medlemskap, de tillhör gruppen oavsett de vill eller inte, som för med sig en strävan efter att 

ta ansvar för att göra det bästa av situationen. 
 

Ansvar 

Nya glasögon och insikten om en grupptillhörighet medför ett stort ansvar. Ansvaret, 

att agera i feminismens tjänst, betraktas i berättelserna som naturligt och självklart. Samtidigt 

finns en ambivalens inför ansvarets gränser. I många avseenden upplevs ansvaret som 

gränslöst och ensamt. Att i vissa sammanhang vara den enda som ser förtrycket upplevs som 

en börda. Det väcker frågor kring hur stort ansvar ensamma individer ska behöva bära. Att 

inte agera i feminismens tjänst, och backa från ansvar, väcker skuld.   

Ansvarets gränser. Var gränsen för det egna ansvaret går förhandlas i intervjuerna 

av alla deltagare men på något olika sätt. Hur mycket ansvar har jag, kan jag vara fri från 

ansvar och i så fall när? Blir jag ansvarig för det de andra säger om jag inte protesterar? 

Antonio talar även om ansvar att föra den ickerepresenterade talan i manliga sammanhang. 
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När kvinnor inte är närvarande har han ett ansvar att stå upp för dem. Han jämför med en 

önskan att andra ska stå upp mot rasism även när han inte är närvarande.  
 

Ja men det kan jag väl känna ibland, i vissa sammanhang, nej men fan, jag vill 

inte bidra till det här, förstärka de här normerna, nu ska vi fem grabbar stå här och typ, 

bedöma tjejers utseende eller liksom… och då känner man så lite att fan, nej det här 

ställer jag inte upp på egentligen och vad borde jag göra nu? borde jag gå härifrån? 

Borde jag säga någonting? Eller liksom vad är mitt ansvar? Ja, sådana saker (mm) kan 

jag känna… att man inte känner sig riktigt bekväm kanske i den situationen. Just för 

att man känner att man… ja liksom att man kanske har ett ansvar. Att göra någonting 

åt det, för att inte bidra till situationen liksom. (Nasim) 
 

Det finns i många berättelser en dissonans mellan tanke och handling, mellan känslan 

av ansvar och hur informanterna agerar. Det upplevda ansvaret för den egna gruppens 

handlingar gör att informanterna många sätt kan misslyckas med att ta detta ansvar, vilket 

väcker skuld. Att inte tydligt ta avstånd och markera mot andra män ses som en 

maktutövning och att dra fördelar av sina privilegier. Att anamma, förstärka eller acceptera 

stereotypa manliga beteenden likställs med att vara ’en del i en förtryckande struktur’, som 

Nils beskriver det. 
 

Det känns ju inte jättebra. Eller på något sätt. Eller det känns som man har ett 

ansvar kanske att man bör kalla sig, eller om man ska vara feminist eller hur man nu 

är så, så bör man ju vad heter det, handla som man talar, eller ja… man kan inte bara 

hyckla med det. (Nasim) 
 

Att inte säga ifrån tycks därmed fungera som bevis för ett slags hyckleri. Att 

inte ’handla som man talar’ är att inte ta sitt ansvar och detsamma gäller tystnad, resonerar 

Antonio. Att vara tyst fungerar som ett sätt utöva ett privilegium och makt. När ingen annan i 

gruppen män väljer att aktivt göra motstånd blir den egna tystnaden som ett medhåll, 

beskriver informanterna. 
 

Ja men typ om… om det blir liksom en diskussion… eh, kring sexism där det 

faktiskt är… eh… kvinnor med också (mm) Så… tycker jag att jag då har också ett 
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ansvar att gå in och ta aktiv del av diskussionen liksom så att det blir att såhär att de 

killarna som pratar är… dom som… ja men som står för någon slags patriarkal 

ståndpunkt liksom. […] på ett sätt tycker jag att jag också utövar något sorts 

privilegium genom att bara hålla tyst och hålla med liksom. För att då blir det ju som 

att, nej men det här angår inte mig. Vilket det ju faktiskt gör i allra högsta grad 

(Antonio) 
 

Att däremot göra motstånd, gå emot impulser att vara tyst och aktivt vara den som tar 

på sig ansvaret ger upphov till nya roller i vänskapskretsen. Antonio och Petter har på olika 

sätt fått rollen som den ”jobbiga” i gruppen. Det upplevs som en tråkig roll i 

vänskapsgruppen som ibland gör att Petter drar sig undan. Även om en inte gör motstånd blir 

det ensamt och frustrerande att se sådant som andra inte ser, beskriver Nasim. 
 

Men om man såhär, om folk börjar dra såhär sexistiska skämt eller (…) säga 

sexistiska åsikter eller vara homofob typ, då känner jag ju… ett ansvar såhär. Att ja 

men nu är vi ett gäng med bara killar här, någon måste ju säga något. Och då får ju jag 

göra det liksom, och då får man vara jobbigt och då får man… och det är kanske ofta 

att… som det blir så, man orkar ju inte alltid men det är ganska ofta som man blir den 

jobbiga typ eller att folk ska säga någonting lite såhär, som de tycker är lite såhär 

edgy, och så kastar de blicken mot en alltså att det är lite såhär jaha men… provocera 

typ såhär (Antonio) 
 

Ibland framkommer en längtan efter att bara kunna ’glida med’ i 

vänskapssammanhang samtidigt som det skulle ge upphov till skuld.  Det framkommer ett 

tema av en obekväm tillhörighet i gamla sammanhang, med en börda av ansvar. Samtidigt 

kan inte ansvaret ligga på en ensam individ resonerar både Antonio och Nasim. En person 

kan inte ta alla konflikter. Återkommande i intervjuerna diskuteras hur mycket en individ 

själv kan göra, framför allt i ett sammanhang där ingen tycks vilja lyssna. Hur länge ska 

informanterna orka predika för döva öron? Antonio beskriver hur han nu har kommit till en 

punkt där han inte tycker sig ha ett oändligt ansvar. 
 

Nu har jag kommit till en punkt där jag sådär fast nej jag behöver inte göra det 

utan såhär eh.., ibland låter jag grejer passera bara för att såhär jag orkar inte men… 
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såhär, ska vi ta det här en tiomiljonte gång nu? alltså det kommer ju inte förändra 

någonting förutom att det blir en såhär lite mindre trevlig kväll för mig liksom. 

{skrattar till} så att då kan jag bara istället så här, men ja då sa du Hora och tyckte det 

va kul. Men kul för dig såhär. Eh… ja… jag pratar om något annat sådär {skrattar 

till} (Antonio) 
 

Strategier. Det går att finna både skilda och gemensamma strategier för hur 

informanterna hanterar ambivalensen gällande ansvarets utsträckning. En strategi är att söka 

kunskap som ett sätt att ta ansvar för den kunskapsbrist som de själva upplever sig ha. 

Kunskapen blir en källa till att förstå det egna bidraget till förtryck och hur de kan tänka och 

agera annorlunda. Petter och Nils beskriver det som en slags omskolning, ett sätt att ta sitt 

ansvar för att ”utbilda och bilda sig”. 
 

Där har det nog framförallt varit i, i kärleksrelationer, eh… jag har haft, min 

senaste flickvän hon var genusstudent och … kunde väldigt mycket mer än jag på det 

här området. och jag kunde ibland bli liksom otroligt frustrerad när hon påpekade 

saker om mig och liksom analyserar hur jag beter mig i en situation och säger att ja 

men det där är faktiskt ett ganska förtryckande beteende eller nu är du väldigt mycket 

man, eh… men sen , försökte jag liksom se det, att ja men jag får nog ta det. [...] Så 

att då får jag väl fundera över det, jag kanske får läsa en bok, kanske får be henne 

rekommendera en text i ämnet så att jag kan, förstå henne bättre, liksom verkligen 

försöka förstå henne. Därför att eh… annars blir det ju ingen förändring, om jag bara 

viftar bort det och säger att nej men jag är såhär, jag kan inte ändra det liksom (Nils) 
 

Ökad medvetenhet innebär större möjlighet att lägga märke till andras och eget 

reproducerande av strukturer. Petter, Nils och Antonio menar att vardaglig aktivism är en 

viktig feministisk handling, oavsett vad detta får för konsekvenser. De beskriver middagar 

och möten där de har sagt emot och markerat mot manliga vänner och kollegors sexistiska 

kommentarer och handlingar. Nils berättar om situationer då han utför aktivism genom att 

exempelvis riva ner affischer eller byta bort sexistiska bakgrundsbilder på kollegors datorer. 

En annan strategi för att ta ansvar som framkommer i flera intervjuer är att bidra till 

en jämnare fördelning av talutrymme för att på olika sätt vara goda föredömen genom att 

tydligt lämna plats. Elias och Petter berättar hur de på olika sätt har börjat omvärdera sin 
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självklara plats och sitt talutrymme. De har börjat omformulera saker, aktivt tänka på vilken 

ton de talar i och att ödmjukt lyssna utan att avbryta. Även Nils beskriver detta: 
 

Ett sätt är att ibland faktisk eh försöka att stå tillbaka. Eh För jag har nog alltid 

varit, liksom, hela min uppväxt också en sån som är väldigt, jag har tagit för mig och 

tagit mycket plats (mm) […] där försöker jag nu i en del sammanhang stå tillbaka för 

jag kan se att det finns andra som [...] i vissa fall så kan det då komma en kvinna till 

fördel och det är i så fall bra. Eh… också att jag försökt, framförallt i frågor där det 

kanske handlar om då … vad som är förtryck och vad som inte är det och sånt så ger 

jag mina kvinnliga vänner tolkningsföreträde. (mm) därför att jag aldrig kommer 

kunna förstå hur det är att vara eh kvinna eller… (Nils) 
 

Differentiering 

Följande tema är en kategorisering av det språk som används i berättelserna, hur 

informanterna beskriver och särskiljer sig från andra grupper. I berättelserna framkommer ett 

mönster av att förhålla sig till andra män som motståndare och en önskan att inkluderas i 

gruppen feminister. 

Andra män som motståndare. I intervjuerna framkommer på olika sätt hur andra 

män både blir och ses som potentiella motståndare. Att beskriva andra män som vitt skilda 

från sig själv och att sucka och att skratta åt saker de säger och gör kan ses som ett skapande 

av en kategori “män” som informanterna differentierar sig från. Differentieringen är inte 

absolut utan hänger samman med det uppleva ofrånkomliga medlemskapet. Därför är de 

kommentarer som ska fungera som särskiljande ibland kombinerade med, ’vi män’, ’jag som 

cis-man’, ’jag som uppväxt under den här strukturen’, ’slippa sådana som mig’ som bevis för 

hur informanterna är medvetna om den egna (ofrivilliga) tillhörigheten. 

Som tidigare nämnts är en viktig strategi för differentiering att göra motstånd och 

tydligt markera i situationer där sexistiska kommentarer fälls som en form av differentiering. 

Det har också sitt pris. Under intervjuerna framkommer flertal exempel på hur andra män 

avmaskuliniserar och hotar med våld och uteslutning. Nils berättar om hur han vid flertal 

tillfällen har blivit kallad bög och har fått ta emot hot om stryk. Liknande exempel finns i 

Petters berättelse om när han fick sparken för att ha markerat mot sin chef som uttalat sig 

homofobiskt. 
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Detta kan tolkas som ett särskiljande från två håll, vi är inte lika du och jag. Dels från 

informanternas håll när de tar avstånd från andra män, dels när de bemöts med hot om 

uteslutning. Att andra män blir motståndare eller straffar dem befäster att informanterna är 

annorlunda och positionerar dem i motståndarlaget.  

I intervjuerna framkommer det sällan att positionen upplevs som problematisk eller 

som en stor förlust. Den enda gång det upplevs som en förlust är i vänskapskretsar (som de 

inte vill ge upp) eller som Nasims exempel hos svärföräldrarna där han tagit av sig en 

feministisk symbol av rädsla att värderas negativt av svärfadern. 

Önskan om inkludering. Mellan raderna och ibland direkt beskrivs en längtan efter 

att få en självklar plats och bli inbjuden inom feminismen trots att de är män. Hur en som 

man kan ta plats, vad en får och inte får göra och när en får tala blir centrala aspekter som 

uppkommer i dessa diskussioner. 
 

Jag vet inte… det var där jag kände att jag var ganska länge (mm) vid 

sidlinjen, eh… utan att veta hur jag skulle, hjälpa till (Elias) 

 

Att stå vid sidan och titta på, utan en självklar inbjudan, beskrivs som en sidoplats 

som i berättelserna både anses självklar och exkluderande. Nils berättar om ett tillfälle där 

han deltog i arbetet med ett kvinnoseparatistiskt arrangemang där de övriga arrangörerna alla 

var kvinnor. För att visa att han accepterade separatismen försökte han göra sig osynlig och 

hålla en låg profil samtidigt som en önskan om att bli accepterad väckte impulser om att 

bevisa sin feministiska ståndpunkt. 
 

Och det är klart att det fanns en önskan i mig att åh jag vill bevisa mig. Jag 

vill visa att jag är, är värdig att bli omtyckt av dem, och att jag är liksom sådär, hm jag 

kanske ska slänga mig med ett Foucault citat här eller, eh… försöka slänga fram ett 

nummer av Bang på skrivbordet så att de förstår att jag är på deras sida sådär {skrattar 

till}. Men det var, det är ju inte läge för det så att, men det finns den där önskan att bli 

accepterad (Nils) 
 

Den längtan som uttrycks i några av intervjuerna förminskas sedan ofta direkt efteråt. 

Som feminist betonas vikten av att som man avsäga sig utrymme, och därför inte ta plats med 

känslan av utanförskap. 
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Men ändå blir jag som ett litet barn man vill va med men lite så, den typen. 

Men, men jag då!? och det, det är så himla dumt också som, som man också, som vit 

man så här, men vaddå jag då?! så man hejdar sig själv och fan… jag behöver inte va 

med. (Elias) 
 

        Elias citat belyser en omedelbar första reaktion som väckts när han kommit i 

kontakt med kvinnlig separatism i form av demonstrationståg där han inte var välkommen. 

Längtan att vara delaktig avfärdas som oberättigad, barnslig och självisk. Petter går ett steg 

längre och menar att önskan om att inkluderas är ett bevis på skeva förväntningar på grund av 

tidigare privilegier där han som man haft “tillgång till alla rum”.   
 

Så det är ju som, jag har hela resten av samhället så eh… jag behöver inte 

tränga mig på i eh, andras utrymmen om dom vill, liksom vill va ifred från, liksom, 

människor, som, mig. (Petter) 
 

Önskan om inkludering kombineras ofta med kommentarer som att kvinnor ska slippa 

och få vara ifred från, inte män generellt, utan människor som informanterna själva. Vikten 

av separatism understryks och en önskad inkludering blir således omöjlig att begära. 

Reflexivitet 

Den omdiskuterade (o)möjliga positionen manlig feminist medför en misstänksamhet 

gentemot sig själv och andra manliga feminister vilket framkommer i alla intervjuer. 

Informanterna beskriver höga krav på renlärighet som gör att beröm eller tacksamhet blir 

bevis mot goda motiv. Att komma från motståndarsidan skapar ett viktigt behov av att bevaka 

sina steg och att öva fram nya beteenden. 

Misstänksamhet mot manlig feminism. I intervjuerna framkommer ideal om att 

göra feministiska handlingar utan att ta åt sig någon ära, en slags altruism. Nils och Antonio 

beskriver erfarenheter av att som man och feminist bli oförtjänt hjälteförklarad och få beröm, 

något de menar att kvinnliga feminister inte får. Det innebär att de återigen får fördelar som 

män och deras feministiska handlingar riskerar då att blir kontraproduktiva. 
 

Alltså en aspekt som är lite knepig det är ju någonstans att det är ju lätt att bli 

lite hjälte om man är man och kallar sig för feminist. Det är såhär, ’ååhh gud vad bra, 
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vilken härlig man som säger att han är feminist också, det måste vara jättebra!’, men 

om jag sen inte liksom förändrar mitt beteende eller beter mig feministisk så är det ju 

inte värt någonting.(Nils) 

 

Ah det är så himla bra tycker jag att du läser genus och att du är såhär kille 

och feminist för det behövs! fan det är så himla såhär, Fan jag tycker du är riktigt 

grym för det! Typ och då blir det såhär… Då kan jag bli obekväm för det och det blir 

jobbigt att såhär känna när folk ska börja säga att man är duktig typ. (Antonio)  
 

Beröm tolkas som ett bevis för självgoda motiv hos dem som manliga feminister och 

det tycks finnas ett behov att hinna före den eventuella kritiken genom att ta avstånd från 

lovord. Nasim har tyckt sig se att män som kallar sig feminister uppmärksammas och gynnas 

inom jämställdhetsarbete. Samtidigt ser han ett värde i att fler och fler män kallar sig 

feminister och deltar i jämställdhetsarbetet, och uttrycker därför en viss ambivalens till 

uppmärksamheten. När informanterna väl tagit plats och arbetat för jämställdhet smyger sig 

en osäkerhet på. Var det verkligen ett steg i rätt riktning eller bara ännu ett reproducerande av 

män som tar plats? Nils beskriver hur att ha blivit inbjuden att representera och diskutera 

feminism har väckt obehag då han upplever att det varit ett återskapande av hans privilegier 

som man. Att få ’cred’ (ett ord som används av flera intervjudeltagare) går emot deras 

altruistiska ideal. Det fråntar dem möjligheten att vara feminister utan utöva privilegier. 

Återigen blir de lyssnade på, får ta plats och ges tolkningsföreträde. Idealet om altruism 

kommer fram i Petters citat: 
 

Jag vill inte ha tack. Tack för tacket men du behöver inte tacka mig, jag 

ehm,  jag gör det inte för att få tack, jag gör det för att det är den rätta saken att göra. 

Jag hade inte brytt mig… om jag inte hade fått något tack, vill jag, i alla fall… tro. 

(Petter) 

 

Hjälteförklaringar väcker misstänksamhet om egna och andras motiv, att feminismen 

skulle vara ännu ett sätt för män att kunna hävda sig och konkurrera och därmed vara ett hot 

mot, snarare än en del av feminismen. Antonio och Elias riktar misstänksamhet mot både 

andra manliga feminister och sig själva. 
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Jag har tyckt att såhär manlig feminism är lite svårdefinierbar oftast eller, eller 

jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag kan nog känna att ibland kan 

det vara så att när man pratar med andra killar som identifierar sig som feminister, 

att… det kanske inte riktigt … är feminism ibland {skrattar till}Såhär vad är det 

egentligen? Är det någon sorts såhär manlig självgodhet typ eller att det är någon 

sorts våg man rider på? Att det är lite inne nu liksom. Eller är det … att män faktiskt 

också har börjat se vad de har att vinna på feminism som både politisk och akademisk 

rörelse liksom. (Antonio) 

 

Det är en skillnad, och komma, som… och komma in i feminismen som man, 

därför att man, nej jag vet inte, det blir lite… alltså man kommer ju in från 

förtryckarsidan (mm) eller så det känns i alla fall... och det är som att man byter lag, 

lite så eller det blir lite den känslan typ… och det känns konstigt och lite… lite… 

nästan lite oseriöst som… på nåt vis (Elias) 
 

Jag tror att det blir en risk eller jag blir rädd att jag ska börja känna såhär att ja 

fan vad duktig jag är! att det blir någon slags självgodhet i det. [....] Men att jag kan 

såhär, skulle börja bli lat typ, och inte vilja utvecklas utan tänka... {harklar sig} ja 

men såhär jag är redan superbra så nu drar jag ett streck här och sen kan jag vara, gå 

så här och njuta av min egen förträfflighet. 

- Du är rädd för att det skulle hända? 

- Ja 

- Vad skulle det innebära? 

- Ja men då innebär det ju kanske att såhär… eh.. ja men då tycker 

jag nog att då är man ju inte feminist liksom. (Antonio) 

 

Den stund informanterna känner sig nöjda kan de även vara säkra på att de har 

misslyckats, att de har blivit självgoda och att de inte är äkta feminister. Den upplevda risken 

att som manlig feminist se sig själv som duktig eller som Nasim uttrycker det känna “ett 

moraliskt övertag” för med sig ett krav på reflexivitet. Detta framkommer i intervjuerna 

genom att de poängterar vikten av självrannsakan. Med självrannsakan följer samtidigt en 

skepsis mot den egna gruppen och föraktet som riktas mot män och andra feminister riktas 

därmed även mot dem själva vilket visas i Petters svar på om han får beröm från sina vänner: 
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Man behöver inte, liksom blåsa upp, vita heterosexuella eh cismäns egon, 

mer… alltså typ… så…  (Petter) 

 

Informanterna är snabba med att trycka på hur det alltid finns någon i den 

marginaliserade gruppen som har det värre och att de inte vill ha sympati för den egna 

situationen.  

Ja… man blir det men… jag ser det som, mycket mindre tröttsamt än att just 

bli, utsatt för våldtäkt så jag känner ändå att, så jobbigt är det inte (Petter). 
 

Förminskandet av upplevelser och självkritik kan få bägaren att rinna över. Antonio 

beskriver en svår balansgång mellan att misstänkliggöra allt han gjorde och kritisera sig själv 

och kunna ge sig själv andrum. Nils, Antonio och Elias lyfter upp vikten av att acceptera att 

en ibland gör misstag eller inte kan vara perfekt. 
 

Sen absolut så kan jag ju, så kan jag ju känna en stolthet ibland samtidigt 

också liksom att såhär, ja men, om någon säger någonting att vad bra du är så kan jag 

ju tillåta mig själv att känna det att ja det är jag faktiskt […]men det får ju inte bli 

någonting som tar över eller man måste i alla fall vara medveten om att såhär det 

handlar inte om att vara duktig (Antonio) 

 

Att vakta sina steg. Informanterna beskriver hur värderingar och normer som skapas 

i ett patriarkalt samhälle också finns i dem. Det kommer att reflekteras i deras personer då 

normerna sitter ”i ryggraden”, som Petter uttrycker det. Därför krävs en kontinuerlig 

reflektion kring varje handling innan den utförs, en aktiv övervakning. Alternativet, att inte 

tänka på det, är inte önskvärt. Slutsatsen som beskrivs är att de vid icke medvetna handlingar 

riskerar att kränka, skada eller göra stora övertramp. Det finns inget val menar Petter: 
 

Eh, men annars typ tänker jag att, alternativet vore att inte tänka på det och då 

skulle jag, då skulle jag göra min, del för att upprätthålla dom här strukturerna som 

jag är emot, och då blir det liksom, det blir inget alternativ, jag är emot dom här 

strukturerna, så... (Petter) 
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Informanterna påbörjar ett ifrågasättande av sitt eget förhållningssätt i nära relationer 

och till andra människor. Petter och Nils beskriver att då de tillhör den grupp som i deras 

mening är grunden till problemen kan de inte lita på magkänslan utan måste ifrågasätta varje 

impuls för att undvika att göra skada. Situationer som tidigare har setts som naturliga börjar 

ifrågasättas, något som Nils beskriver blir tydligt i sexuella relationer: 
 

Sexualitet, sex är ett sånt sammanhang också […] Det är ju så att där kan jag 

ju säga att det vilar ju ett större ansvar på mig att har jag sex med någon så behöver 

jag liksom ha hängsle och livrem och försäkra mig om att det är helt frivilligt och att 

det finns ett samtycke. Eh… och så fort det liksom finns minsta lilla… gest från den 

jag är med som antyder att det skulle kunna vara tvärtom så kommer den här oron och 

skammen över mig. Att shit! tänk, har jag liksom… har jag gått över någon gräns här? 

Är det någon signal jag har skickat ut, eller någonting sånt. Eh… för då känns det inte 

bra […] Och det är ju också väldigt jobbigt att behöva, att ha det på sig hela tiden 

och… och känna, känna det. (mm) eh… eller liksom om jag... eh… får min vilja 

igenom är det för att, för att den andra personen oavsett det är en man eller kvinna 

eh… själv har bestämt, har de uppfattat ett subtilt hot om våld? Alltså allt det där 

finns ju med hela tiden. För att som man så har jag de sakerna. Folk vet att här har vi 

en man, han kan potentiellt slå mig, skada mig, våldta mig, döda mig. Eh.. och… och 

det är lite läskigt att folk tror att jag är kapabel till det. (Nils) 
 

Manlig emancipation 

Förutom en stark moralisk övertygelse om att vilja leva i en rättvis värld som 

drivkraft och en känsla av ansvar beskriver informanterna att feminismen inneburit frigörelse 

från normer om hur en ska vara man. Det har givit dem en känsla av att feminismen inte bara 

är en kvinnorörelse utan att den även angår män. Den manliga emancipationen är både en 

personlig vinning, någonting de på olika sätt upplever, och starka incitament för män att ta 

plats i feminismen. Den manliga emancipationen blir ett svar på frågan varför de som män 

skulle vara feminister. 

Frigörelse. Ett gemensamt tema i alla intervjuer är känslan av en möjlighet till fler 

sätt att vara män. För Petter är tanken på möjligheten att utmana normer om hur män ska vara 

en personlig vinning i sig. Andra beskriver hur de med hjälp av feminismen utmanat manliga 
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normer och fått tillgång till fler sätt att vara. Antonio pratar om hur han med hjälp av 

feminismen ställer mindre krav på sig själv att leva upp till att vara killen Antonio, och 

istället kan vara mer sig själv. Detta beskrivs även av Nils: 

 

Ja men jag skäms nästan aldrig längre. Alltså jag tycker att det är okej för mig 

att bete mig precis hur jag vill. Vad gäller känsloyttringar och vad gäller… liksom eh... 

hur jag sitter eller går eller rör mig eller vad jag… tycker om för färger eller för saker 

eller kläder. Det spelar liksom ingen roll. Jag skäms inte för någonting. Eh… men jag 

är ju fortf, jag känner mig ju fortfarande som att jag är liksom, ibland i relationer med 

eh med kvinnliga bekanta så kan jag ju känna mig emotionellt handikappad för att jag 

har en så otroligt begränsad verktygslåda jämfört med en del andra. Eh.. som jag 

försöker bygga på och förbättra men där jag verkligen såhär önskar att jag hade fått 

träna så länge jag var barn på mycket saker. (Nils) 

 

Feminismen fungerar som en frigörelse från de snäva ramar som mansnormen för 

med sig. Samtidigt lyfter Nils upp hur han, även om han kommit långt i denna utveckling, har 

gått miste om mycket som kvinnor tillåts utveckla. Tack vare feminismen gick det upp för 

honom hur normer om en manlig könsroll legat som ett blått täcke3 över honom. 
 

Det har varit på något sätt frigörande. Men just det, varför måste jag vara 

såhär? Och varför kan inte jag tänka kanske mer på det här sätten, vara kanske mer 

känslosam eller liksom så och... vara mer sårbar, ja men det finns ju egentligen inte 

någon sorts… objektiv biologisk orsak… eh… till varför det måste vara såhär. Det är 

ju, allt pekar ju på att det bara är normer. Och det känns ju, ja men då är det ju helt 

okej om jag beter mig på ett annat sätt. Så på det sättet tycker jag att det är väldigt 

frigörande, som en personlig vinning. Och som många andra män, eller typ andra män 

skulle kunna dra stor nytta av. (Nasim) 

  

Och sen känner jag också att eh, vara fri från, könsrollerna, och kanske så här 

om jag nu skulle vilja eh, klä mig i annorlunda kläder eller sminka mig att jag faktiskt 

                                                
3 Här refererar intervjupersonen till boken ”under det rosa täcket” av Nina Björck där det rosa täcket är en 
symbol för fasta könsidentiteter som vi bör frigöra oss från.  
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får lov att göra det, utan att blir negativt bedömd eller misshandlad eller... what ever, 

det är som, vinner ju jag på också (Petter) 
 

Trots att det i stora drag har känts bekvämt att vara man har informanterna upptäckt 

på hur många sätt de själva är begränsade. De kan inte tala, klä sig eller bete sig som de vill 

utan att riskera att möta hot om våld, en frihet som Petter uttrycker längtan efter. Antonio 

beskriver hur han under uppväxten har upplevt en förväntan att leva upp till en grabbig 

maskulinitet. En liknande förväntan framkommer i Nils berättelse om hur han ska vara som 

man och hur hans möte med feminismen genom manliga separatistiska grupper gav honom 

erfarenheter av att umgås på nya sätt. 
 

Så det, jag tror att relationen till våld eh eller relationen mellan män och våld 

är nog det som jag har funderat mest över och kanske det som har varit starkast 

drivkraft för mig att börja kalla mig för feminist och engagera mig i det. (mm) För att 

jag tycker att det är så otroligt märkligt hur …{suckar} … hela den synen på att såhär 

ja men nu ska du försvar din kvinna och du ska … vara beredd att ta till våld i alla 

lägen. Det, ja... hårdheten och att inte få gråta och att inte få… inte få vara söt. Eh.. 

det. Ja det är märkligt. (Nils) 
 

Det var väldigt skönt för jag hade nog aldrig, innan det hade jag aldrig varit i 

sammanhang där jag bara hade varit med killar och där vi … bara pratade. Alltså hade 

jag varit i grupper som var mansseparatistiska tidigare så var det nog för att vi gjorde 

någonting. Att så här jag hade fjällvandrat med killar, och jag hade liksom paddlat 

och klättrat och byggt saker och eh… sådär löst problem. Men jag hade nog aldrig 

suttit tidigare och bara pratat. Och speciellt inte när vi då också började prata om 

känslor och det hände att kanske någon grät och sådär. Det var, det var spännande. 

(Nils) 

         

Att kunna vara sårbar, ha kontakt med sina känslor och slippa befinna sig i en värld 

där våld ses som ett naturligt alternativ tycks locka informanterna. Med detta kommer nya 

sätt att umgås med män. Frigörelsen handlar till viss del om skapandet av en annan typ av 

man, både för egen del och som en feministisk handling. I informanternas berättelser 

återkommer beskrivningar av hur de övar på och anammar nya beteenden som en frigörelse 
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från manliga normer. Nasim berättar om en känsla av att han i stor utsträckning fortfarande är 

slav under normerna och Elias beskriver det som ett livslångt projekt av övning. Det innebär 

att han övar på att använda en annan ton när han talar, att hejda sig själv från att avbryta 

andra och att tänka först och tala sedan. 

         

Det kräver ju lite mer ansträngning att inte göra som man brukar. Något jag 

ofta har fått höra i och med feedbackövningar och sånt där att jag varit ganska dålig 

på… att prata om mina känslor. Och då har jag försökt med det istället. Istället för att 

reagera som jag brukar så försöker jag tänka efter lite granna, såhär, what would 

{kvinnonamn} do? och så försöker jag testa beteenden. Ibland så går det åt helvete för 

jag är kanske fortfarande inte så bra på det, jag behöver träna. Men det är i alla fall en 

träning, och det är, det är liksom ett steg närmare (mm) Ehm… och jag har försökt 

mycket också i liksom i mina relationer att också fundera över det att… {suckar} 

hamnar i ett gräl. […] så försöker jag tänka, ja men nu testar jag att göra på ett annat 

sätt än vad… här är ett sådant läge där jag normalt sett skulle liksom, eh… bli tyst, 

och gå härifrån. Okej men då ska jag testa att göra tvärtom. Då ska jag prata och prata 

och prata och så. För det är inte så jag brukar göra. Eh…(mm) och det har ibland nått 

viss framgång. (Nils) 
 

I och med att informanterna upplever de egna impulserna och inlärda beteenden som 

hypotetiskt skadliga och dåliga får dessa inte följas. Snarare fungerar inre impulser som en 

fingervisning av att en bör göra tvärtom. Det invanda sättet ses som det dåliga medan mer 

"kvinnliga" sätt blir rätt sätt. 

Mäns plats i feminismen. Förutom insikt om orättvisor och viljan att skapa en mer 

rättvis värld som drivkraft tycks den manliga emancipationen ha blivit en väg in och stå för 

männens plats i feminismen. Åsikterna går ibland isär men mäns roll inom feminismen 

diskuteras av alla informanter. 

Enligt Elias kan det emancipatoriska synsättet vara ett möjligt sätt att lösa mäns 

omöjliga position inom feminismen. Han menar att “vi måste börja med förövarna, männen, 

och inte direkt bara arbeta med offren”. Separatistiska grupper för manliga feminister blir en 

tydlig plattform där Elias röst skulle räknas och ha en självklar plats. En plats där 

tolkningsföreträde faktiskt är möjligt och där han kan göra skillnad. Liknande resonemang 
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förs av Nasim som uttrycker att han tror att ”begränsande mansnormer” behöver belysas i 

högre grad och ser fördelar med att fler män kallar sig feminister. Antonio beskriver också 

det som en tillgång att som man kunna ”bilda allianser” med andra män. Nils berättar om en 

ambivalens kring synen på sin plats i den feministiska rörelsen: 
  

Det började nog med att jag sa att jag stöttade den feministiska kampen, 

(mm) eh för det kändes lättare att säga, än att säga att jag är feminist. Eh… och 

fortfarande nog lite när, när liksom tanken att vara feminist då måste jag nog ändå 

vara kvinna. Eh… sådär {suckar} men sen var det, nu minns jag inte vilken bok 

det var, men det var någonstans där jag liksom såg kopplingen till det 

antirasistiska arbetet, och det är ju inga konstigheter att vara antirasist trots att jag 

inte själv är rasifierad, eh och på många sätt så påminner ju de kamperna om 

varandra och då kände jag att där… det är väl inget konstigt. Jag har ju aldrig haft 

problem med att kalla mig antirasist så nog fan borde jag kalla mig feminist också. 

Eh… men att precis som att man i den antirasistiska kampen behöver någonstans 

förhålla sig till att man … tillhör den icke rasifierade gruppen så, så behöver jag 

också förhålla mig till att jag är man. Min feminism blir inte densamma som en 

kvinnas feminism. Men det blir inte heller nödvändigtvis densamma som alla 

andra mäns (Nils) 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser av sin position som män inom feminismen beskrivs av informanterna 

som en personlig inre resa. Det är en mental process som innefattar delar som självkritik, 

självrannsakan och övervakning av egna tankar och beteenden. En annan lika viktig aspekt 

som lyfts fram är att formandet av en feministisk identitet medför en känsla av frigörelse från 

begränsande normer för hur en ska vara som man. Denna inre resa är personlig samtidigt som 

det finns i deras upplevelser finns komponenter som överensstämmer med vad som 

framkommit i tidigare forskning (Case, 2012, Egeberg Holmgren, 2011, Wasshede, 2010). 

Resonemangen i informanternas berättelser är av och till slående lika de som har använts i 

den diskussion som pågått i feministisk teori sedan slutet av 60- talet om mäns (o)möjliga 

position i den feministiska rörelsen (Egeberg Holmgren, 2011). 

När man blir feminist 
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 Intervjudeltagarna beskriver hur andras berättelser eller teoretisk kunskap varit 

nyckeln till feminismen. Tillgång till ny kunskap har synliggjort tecken på ett samhälle som 

strider mot deras politiska och moraliska ideal som inte går att blunda för. Att som man 

identifiera sig som feminist beskrivs till stor del utgöras av en moralisk övertygelse. I teorin 

poängteras hur det är viktigt med starka moraliska övertygelser för att vilja agera för en 

utgrupp (van Zomeren, 2015). Engagemang för en utsatt grupp möjliggörs när individer från 

privilegierade grupper erfar något som inte överensstämmer med deras moraliska 

övertygelser, vilket får dem att identifiera sig med de ickeprivilegierade (van Zomeren, 2015). 

Flera av informanterna har ett politiskt engagemang inom vänsterrörelsen men med 

feminismen tycks i större utsträckning en upptäckt om den egna sociala tillhörigheten hamna 

i fokus. Teorin säger att social kategorisering är en viktig process i skapandet av en social 

identitet (Tajfel, 1981) samt hur en förutsättning för engagemang är att genom social 

jämförelse uppfatta orättvisor. I och med skapandet av en feministisk identitet och 

engagemang i feministiska sammanhang tycks självkategoriseringen man bli en synlig social 

identitet. Samtidigt synliggörs för informanterna egna privilegier som uppfattas som orättvisa. 

I teorin betonas hur existentiell skuld väcks hos individer som upplever sig ha illegitima 

fördelar och därför vill agera för den icke privilegierade gruppen (Schmitt et al., 2000). 

Man är en del av problemet 

 I berättelserna framkommer känslor av skuld och skam och informanterna ger uttryck 

för självkritik och självförakt. Detta tycks för några ses som en naturlig konsekvens, något 

som hör till i resan till att vara en renlärig feminist och som måste accepteras. I 

socialpsykologisk forskning betonas skuld som en central emotion när privilegierade blir 

medvetna om orättvisor (Schmitt et al., 2000). Liknande upplevelser beskrivs hos de 

antirastiska kvinnorna med höga krav på självövervakning och att aldrig se sig själv som 

“botad” (Case 2012). Egeberg Holmgren tolkar självkritiken som en form av ”passing”, 

vilket innebär att den som avviker från en grupp den önskar ingå i måste inta aktiva strategier 

och metoder för att passera i gruppen. Gällande de feministiska männen menar hon att det 

handlar om att passera som tillhörande en “politisk grupp eller ett tankekollektiv”, där 

maskulinitet är föremålet för kritik och ses som en del av problemet (Egeberg, Holmgren, 

2011, s. 76).  

De feministiska männen måste således kontinuerligt förhålla sig till sin position som 

man och att föregå med misstänkliggörande av den egna positionen (Egeberg Holmgren, 
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2011). Att se sig själv som skyldig medför ett ideal om självkontroll och behov av 

övervakning av egna beteenden. Återigen finns stora likheter med tidigare forskning om 

privilegierades upplevelser av att delta i kampen för de ickeprivilegierade, i beskrivningen av 

ett livslångt arbete med ständig självrannsakan för att som vit inte agera rasistiskt (Case, 

2012). Informanterna beskriver den feministiska insikten som en svår resa där de omvärderat 

sig själva och sina handlingar. Kahane (1998) beskriver den feministiska insikten som en 

smärtsam upptäckt som leder till ett misstänkliggörande. Kanske kan man se informanternas 

självrannsakan och strategier som ett bevis för att feminismen är en transformativ process.   

Man har ett ansvar 

 Informanterna beskriver ett upplevt självpåtaget ansvar som ibland är tungt att bära, 

men ses som ofrånkomligt och självklart för att kunna betrakta sig själva som rättfärdiga 

feminister. Ansvaret sträcker sig bortom det egna beteendet och gäller ibland andra manliga 

feminister så som män i stort. Som manliga feminister har de ett ansvar att stå upp emot 

andra män samtidigt som de uttrycker ett behov av att särskilja sig från gruppen män. Att öva 

på nya sätt att tala och föra sig på blir av stor vikt för att undvika ett återskapande av 

förtryckande (manliga) beteenden vilket framkommer i både Wasshede (2010) och Egeberg 

Holmgrens (2011) studier. Socialpsykologisk forskning har visat hur medvetenhet om den 

egna gruppens utövande av förtryck väcker ilska mot ingruppen och en vilja att agera (Leach, 

Iyer & Pedersen, 2006), särskilt hos de med lägre grad av identifikation med den 

privilegierade ingruppen (i det här fallet män) (Zebel, Doosje & Spears, 2009, Gordijn, 

Yzerbyt, Wigboldus, & Dumont, 2006, Iyer & Ryan, 2009). Utifrån teorin om social identitet 

(Tajfel, 1981) kan ansvaret att stå upp mot andra män och distansera sig från dessa betraktas 

som social jämförelse och strategier för att skapa en mer positiv självbild i sin grupp manliga 

feminister. 

I informanternas berättelser framträder ett ideal om altruism, en slags strävan efter 

godhet, utifrån deras politiska och moraliska övertygelse. Socialpsykologiska forskning 

beskriver hur strategier att hjälpa utgruppen kan användas för att kompensera en negativ bild 

av ingruppen (Hopkins et al., 2007). Strävan efter att handla i linje med sin övertygelse och 

därmed uppfylla kravet på altruism är överordnat. Även om egna vinster (frihet från 

maskulinitetsnormer) också lyfts fram som viktiga finns en misstänksamhet mot att drivas av 

egoistiska och därmed felaktiga skäl. Möjligen är altruismen ett krav som feminismen för 
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med sig, likt det Egeberg Holmgren (2011) beskriver, där misstänkliggörandet är ett krav för 

att uppfattas som autentisk och passera som feminist. 

Man blir fri 

Förutom att feminismen beskrivs som en ståndpunkt och ett moraliskt ansvar 

beskriver samtliga informanter en stark upplevelse av att feminismen bidragit till en 

frigörelse, en personlig vinning. Möjligen bidrar en starkare feministisk identitet till högre 

grad av frihet i relation till den manliga identiteten som de burit med sig länge. Frigörelsen 

tar sig främst i uttryck i ett förhållningssätt och en teoretisk insikt om att identiteten som man, 

och vad de beskriver som mansnormer och könsroller, inte är deterministiska. För några av 

informanterna har det även inneburit en frihet att anamma nya beteenden och fler sätt att vara 

på som man. 

Att identifiera sig som feminist tycks medföra att informanterna ser feminismen som 

något som angår dem, vilket motiverar engagemang. Förutom att kämpa mot oförtjänta 

privilegier kan feminismen bidra till egna förbättrade villkor. Teorin betonar sociala 

identiteters betydelse för att engagera sig i jämlikhetsarbete (van Zomeren, 2015) och 

möjligen kan skapandet av en social identitet som manlig feminist synliggöra hur de själva 

lider av strukturen (patriarkatet), skapa motivation att förändra samt skapa en skiljelinje från 

“andra män”. Tidigare forskning har betonat instrumentell belöning, upplevelsen av en egen 

vinst, som en bidragande källa till engagemang (van Zomeren, 2015). 

Man och feminist, javisst?  

 I intervjuerna framkommer ett ambivalent förhållningssätt till sin position som man 

inom feminismen. Å ena sidan finns ett självutplånande förhållningssätt där informanternas 

roll inom feminismen är att lyssna, hålla tillbaka samt göra om och göra rätt. Med detta 

kommer, som ovan nämnt, känslor av skam och skuld och ett starkt behov av självkontroll. 

Beskrivningarna speglar ett flertal feministiska teoretikers synpunkt på mäns position inom 

feminismen (Kahane, 1998, Bartky, 1998, Pease, 1998, Egeberg Holmgren, 2011). Samtidigt 

finns ett ifrågasättande av detta könsbinära synsätt. Även män är begränsade av patriarkatet 

och män kan bidra, både till frigörelse för andra män, och till kvinnorörelsen. Det måste 

skiljas på patriarkatet och män menar vissa av informanterna. På så sätt framkommer en 

förvirring och olika syn kring vilken plats de som män kan ta inom feminismen, de tycks 

osäkra på sin plats och för ett resonemang om att hur de än gör så blir det fel.   
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Informanterna förhåller sig, i likhet med det beskrivet av Wasshede (2010), till en 

dikotom könsmodell som tycks radikalfeministiskt influerad, en kategorisering av män och 

kvinnor som två skilda grupper där män är överordnade kvinnor. Med detta förhållningssätt 

problematiseras kön och makt, huruvida alla män har tillgång till lika mycket makt, i liten 

utsträckning. I likhet med Pease (2000) och Stoltenbergs (2000) argument finns ett behov hos 

vissa av informanterna att avsäga sig en viss typ av manlighet och istället öva fram 

alternativa, mer kvinnliga, egenskaper och sätt att förhålla sig. Detta liknar det resonemang 

som förs av Egeberg Holmgren (2011) om att informanterna vill göra kön (och då främst 

maskulinitet) ogjort, kön ska inte ha någon betydelse och det är viktigt att framhålla hur det 

för dem personligen är helt oväsentligt att vara män eller manliga. Dock är den grupp 

informanterna främst förhåller sig till just andra män. Andra män fungerar som den 

huvudsakliga jämförelsegruppen som informanterna kan ta avstamp ifrån. I linje med teori 

och tidigare forskning är social jämförelse ett sätt att skapa en god självbild för sin grupp en 

mycket viktig process i skapandet av sociala identiteter (Tajfel, 1981, Hurtado & Sinha, 

2008). Informanternas behov att i sina beskrivningar nedvärdera andra män kan ses som ett 

sätt att särskilja sig från och upphöja den egna gruppen (feministiska män). 

Hur informanterna förhåller sig till kategorin män kan även ha påverkats av vår 

frågeställning där vi definierat att vi intresserar oss för upplevelser och erfarenheter av att 

vara just man och feminist. Utifrån Egeberg Holmgrens (2011) beskrivning av strategier för 

att passera som feminist kan kategoriseringen och kritiska beskrivningar om vi män och 

andra män möjligen ses som ett sätt att bli accepterade som feminister av oss som kvinnor. 

Metoddiskussion 

Uppsatsens styrkor och svagheter diskuteras nedan utifrån tidigare presenterade 

kvalitetskriterier. 

Känslighet inför och trohet till kontexten 

Genusteoretisk och socialpsykologisk forskning, skiljer sig ofta åt gällande 

epistemologi och metod (Magnusson, 2003) vilket återspeglas i hur forskningstraditionerna 

har studerat och betraktat män som feminister på skilda sätt samt i olika grad. Att 

sammanföra dessa innebar en utmaning. Beskrivning av de forskningsfält vi tagit avstamp i 

gjordes var för sig för att klargöra uppsatsens kontext. Inläsning innan och under arbetet på 

ämnet och om feministiska perspektiv på psykologisk forskning har bidragit till ökad 

förståelse, vilket ses om en styrka. Det kan antas att mer kunskap hade bidragit till fler 
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möjliga tolkningar vi ser materialet. Samtidigt strävade vi efter att läsa och tolka materialet 

idiografiskt (Smith, Flowers & Larkin 2009). För att säkerställa att vi gjort deltagarna rättvisa 

har vi återgått många gånger till transkriberingarna i strävan efter känslighet inför deltagarnas 

kontext. Användning av fingerade namn i texten och de utvalda citaten tillåter 

intervjudeltagarna att framträda i texten och användes för att återspegla den idiografiska 

ansatsen. Antalet citat som inkluderats har varit en avvägning mellan den strävan samt att 

göra texten lätt att läsa. 

För att inte begränsa betydelserna av feminism definierades begreppen varken i 

intervjuerna eller för oss själva. Det har ibland gjort det svårt att urskilja vad som är specifika 

upplevelser som ”män och feminister” i informanternas beskrivningar. 

Stringens och rigorositet 

Under analsyprocessen följdes de steg som rekommenderas inom IPA, vilka utförligt 

beskrevs i uppsatsen (Smith, Flowers & Larkin 2009). Intresset av att delta var större än 

förväntat vilket tyder på ett behov och en vilja att dela med sig av sina upplevelser. Det kan 

ses som en god förutsättning för att få levande rika beskrivningar, som eftersträvas i en IPA 

studie (Smith, Flowers & Larkin 2009). Vår erfarenhet var trots det att det ibland var svårt att 

nå beskrivningar av konkreta erfarenheter och upplevelser, vilket stämmer överrens med 

Egeberg Holmgrens erfarenheter (2011). Användningen av bekvämlighetsurval kan ses som 

en svaghet då IPA förespråkar homogent ändamålsenligt urval (Smith, Flowers & Larkin 

2009). Samtliga deltagare delade upplevelsen av att identifiera sig som man och feminist, i 

linje med syftet för uppsatsen, men självdefinitionen gjorde att vi inte hade grund för att göra 

ett mer homogent ändamålsenligt urval bland de anmälda. Det kan vara en bidragande faktor 

till att andelen specifika beskrivningar av erfarenheter och upplevelser av att identifiera sig 

som man och feminist varierade i intervjuerna. 

IPAs fokus på det gemensamma och strävan efter att se samband mellan teman, kan 

ha bidragit till att skillnader och olikheter fångats upp i mindre grad.  För att visa på olikheter 

och spridning inom temata presenterades rikligt med citat och skildringar av individuella 

beskrivningar. Diskussioner kring huruvida de olika informanterna skulle uppfatta ett tema 

eller formuleringar i texten som rättvisa, har varit genomgående i arbetet. Detta har resulterat 

i ett gediget arbete med att återgå till transkriberingarna och därefter revidera temata. 
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Transparens och koherens 

Vår förförståelse har beskrivits i linje med vald metod (Willig, 2008). I linje med den 

hermeneutiska cirkeln har vår förståelse för, och kunskap om innehållet i intervjuerna ökat 

under arbetets gång. Pendlingen mellan delar och helhet har upplevts nödvändig och 

förförståelsen som utvecklats har varit en stor tillgång i vår förståelse av materialet. 

För att underlätta för läsaren presenterades resultaten så att temata följer på varandra 

likt en process. I strävan efter en sammanhängande och transparent text har analysprocessen 

tydligt beskrivits. Utformning av intervjuguide beskrevs och bifogades som bilaga för ökad 

transparens. Intervjuguiden bestod av öppna övergripande frågor (som förändrades något 

efter genomförd pilotintervju), och vi upplevde att vår träning under psykologutbildningen i 

att leda terapeutiska samtal möjliggjorde för oss att vara följsamma och ickestyrande i våra 

frågor.  Det gjorde att de följdfrågor som ställdes varierade i intervjuerna vilket kan ses som 

en styrka då vi tror följsamheten öppnat för fler möjliga svar. 

Uppsatsen kan kritiseras för frånvaro av ett intersektionellt perspektiv. Faktorer som 

klass, sexualitet, etnicitet och funktion har inte berörts mer än det intervjudeltagarna själva 

tagit upp vilket gör det svårt att avgöra på vilka sett och i vilken grad dessa påverkar 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. I strävan efter epistemologisk reflexivitet 

(Magnusson 2010) beskrevs bakomliggande epistemologisk ansats för att synliggöra 

kunskapsanspråk. En transparent beskrivning av hur analysprocessen gått till gjordes för att 

visa på att resultaten är en möjlig tolkning av intervjuerna. 

Vi har med avstamp i tidigare forskning behandlat ”personer som identifierar sig som 

män och feminister” som om en kategori. Eftersom vi inte närmare definierat begreppen finns 

en risk att de kategorier och gemensamma teman vi skapat i själva verket har fler olikheter än 

likheter. Samtidigt kan det betraktas som en styrka att personernas självidentifiering varit 

överordnat någon på förhand definierad kategorisering. 

Det faktum att vi befinner oss i två forskningsfält har aktualiserat diskussioner om 

kunskapsanspråk. En av de största utmaningarna har varit att överbrygga epistemologiska och 

metodologiska skillnader för att med hjälp av forskning från två vetenskaper närma oss 

uppsatsens ämne. Den kvalitativa metoden och feministiska teorier passar inte alltid in i den 

psykologiska forskningens traditionella ramar (Magnusson, 2003). Det har blivit tydligt för 

oss hur olika forskningsfrågor ställs och besvaras inom de olika disciplinerna och vi har 

många gånger upplevt en frustration över den snäva psykologiska forskningen om män som 
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feminister. Tillgången till två handledare från psykologin respektive genusvetenskap har varit 

till stor hjälp i strävan efter att integrera de olika perspektiven för att uppnå studiens syfte. 

Forskningens betydelsefullhet 

Denna uppsats har med sin kvalitativa ansats bidragit till ökad kunskap och förståelse 

för upplevelser av att identifiera sig som man och feminist. Studien har med sin 

tvärvetenskapliga ansats bidragit till en brygga mellan feministisk och socialpsykologisk 

forskning. Uppsatsen har givit ett psykologiskt perspektiv på feminister som tidigare 

studerats ur ett sociologiskt perspektiv (Egeberg Holmgren, 2011, Wasshede, 2010). Studien 

har givit en fördjupad förståelse av erfarenheter och upplevelser och med hjälp av 

socialpsykologiska teorier erbjudit möjliga sätt att förstå dessa. På så sätt utgör studien ännu 

en pusselbit i förståelsen för privilegierade grupper som ger sig in i arbete för icke 

privilegierade. Detta i ett forskningsfält som främst består av kvantitativa och experimentella 

studier. Att resultaten i stor grad liknar tidigare studier visar att det troligen rör sig om 

generella processer hos privilegierade personer som engagerar sig för social rättvisa.  

Framtida forskning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka upplevelser och erfarenheter som är 

generella hos personer som själva identifierar sig som män och feminister. Andra kategorier 

och aspekter så som klass, sexualitet, funktionalitet eller etnicitet kan ha betydelse för hur 

fenomenet upplevs av deltagarna. Detta är ett viktigt ämne för framtida forskning.  

Vidare kan framtida forskning undersöka huruvida tillhörighet till olika feministiska 

traditioner påverkar människor upplevelser och erfarenheter av att identifiera sig som man 

och feminist.   

Framtida forskning kan vidga området för att kunna närma sig den förståelse både 

manliga feminister och andra skapar om den (o)möjliga positionen man-feminist.  Liknande 

studier skulle kunna genomföras i bredare bemärkelse för att undersöka icke privilegierades 

upplevelser av privilegierades arbete för social rättvisa. Hur upplever andra grupper än män 

manliga feminister? Vad finns det för beröringspunkter, och hur kan vi förstå interaktionen 

mellan dessa grupper? Utifrån studiens resultat vore det intressant att undersöka om det finns 

liknande upplevelser av livslång självrannsakan även hos kvinnliga feminister och hur den i 

sådana fall skiljer sig? Kan andra psykologiska teorier användas eller utvecklas för att förstå 

de beskrivna processerna? Hur kan framtida forskning ytterligare bidra till att överbrygga 
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avstånden mellan sociologi och psykologi trots olika epistemologi genom att ta avstamp i 

genusforskning? 

 

”Genusforskning i psykologi har potential att utvidga och kanske spränga gränserna 

för vad vi i vanliga fall menar med psykologi ”(Magnusson 2003, sid 46). 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 
 

Hej! 
 
För ett tag sedan blev du kontaktad av oss efter att du anmält intresse av delta i en studie om 
män och feminism, stort tack! 
 
Vi heter Hedda Skyllbäck och Malin Malm och skriver under hösten examensuppsats på 
Psykologprogrammet, Lunds Universitet. Vi är i vårt arbete intresserade av att få veta mer 
om dina upplevelser och erfarenheter som man och feminist.  
 
Vi är väldigt tacksamma för att du vill delta och vill nu komma i kontakt med dig för att se 
om vi kan hitta en tid som funkar. Intervjun som är mellan 1-2 timmar kommer äga rum på 
Lunds Universitet under vecka 38 och 39 dvs mellan den 15-26 september.  
 
Kontakta oss så snart som möjligt om du är intresserad så bokar vi in en tid för en intervju.  
 
Du deltar helt frivilligt och kan avbryta din medverkan när du vill.  Intervjun kommer spelas 
in och transkriberas. Det är bara vi som lyssnar på inspelningen och det vi använder av 
samtalen kommer varar avidentifierat i uppsatsen. Vi bjuder på fika under samtalet . 
 

Vi ser fram emot att boka in en tid för intervju och träffa dig.  
 
Vänliga hälsningar  
 
Hedda Skyllbäck och Malin Malm 
 
heddaochmalin@gmail.com 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

  
Informerat samtycke Detta är en examensuppsats på psykologprogrammet där vi är 
intresserade av din upplevelse som man och feminist. Jag är intresserad av dina erfarenheter 
och upplevelser så jag kommer ställa några frågor men framför allt kommer jag ställa 
följdfrågor på det du berättar. 
Som du ser spelar jag in det här samtalet och det är för att jag sen ska kunna transkribera det. 
Det är bara jag som lyssnar på inspelningarna och i transkriberingarna avidentifieras du. Du 
kommer alltså vara helt anonym i uppsatsen. Sen kommer inspelningsmaterialet att förstöras. 
Du har så klart rätt att avbryta din medverkan när du vill. 
  
Har du någon praktisk fråga? 
  
Presentation, 

- Hur kom det sig att du ville vara med i studien? 
- Vill du berätta lite om dig själv? - Hur skulle du beskriva dig själv som man? resp. 

feminist? 
- Engagemang? Hur tar sig din feminism i uttryck i ditt liv? 

  
Bakåt i tiden- process och utveckling 

- Hur kom du i kontakt med feminism? 
- När började du identifiera dig som feminist? 
- Om du ser tillbaka, hur skulle du beskriva dig själv innan det? 
- Vad har feminismen inneburit för dig? 

  
I praktiken 

- Hur märker du av i din vardag att du identifierar dig som man och feminist? 
- Kan du ge exempel på tillfällen då det blivit tydligt att du identifierar dig som man 

och feminist? 
- Kan du ge exempel på när andra märkt av att du identifierar dig som man och 

feminist? 
- Finns det tillfällen då det blivit svårt att vara man och feminism? 
-  Finns det tillfällen där en kan misslyckas som man och feminism?   

  
Omgivningen 

- Hur har omgivningen reagerat på att du kallar dig feminist? 
- Hur hade du reagerat om du mött dig själv nu för fem år sedan? 
- Finns det grupper där du inte blir accepterad som man och feminist? Sammanhang du 

får tillträde till? 
- Hur blir det med gamla vänner? (homosociala grupper) 

  
Vill ni tillägga något? 
Tycker du att vi har missat något? 
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