
Almedalen 2016:
Det handlar om 
manlighet! 
Den enskilda mannen både vinner och förlorar på maskulinitet – 
gör samhället det också? Vems ansvar är det att förändra mans-
rollen och hur gör man? 

Jämställ.nu arrangerar samtal med forskare som  
analyserar utmaningarna, praktiker som visar att förändring är 
möjlig och politiker med ansvar för den långsiktiga 
utvecklingen. Vi diskuterar normer kring mäns  
sexualitet, mäns våldsutövande och män 
som ger och får omsorg. 

Medverkar gör bland andra:
Åsa Regnér, Jesper Fundberg och  
Shahab Ahmadian. Moderator är Karin 
Alfredsson.

Tid: tisdagen den 5 juli kl. 13-18 
Plats: Teaterskeppet, Visby hamn 
Arrangör: Jämställ.nu - en samverkansportal mellan  
Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning,  
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska ESF-rådet och  
Vinnova.

Välkommen 
ombord!



13.00–13.10 Maria Larsson, landshövding 
Örebro län hälsar välkomna

13.10-13.40 Perspektiv på män och  
maskuliniteter  
Män förknippas med framgång, styrka och 
makt. Men det finns också en annan sida 
av myntet: kriminalitet, våld, missbruk, 
ohälsa och ensamhet. Fredrik Bondestam, 
fil. dr i sociologi, inleder dagens seminarier 
och reflekterar kring maskulinitet ur ett 
forskningsperspektiv.

13.40-14.30 Kan alltid, vill alltid?  
Manlighet beskrivs många gånger i termer 
av virilitet, potens och sexuell förmåga, 
och utifrån det skapas föreställningar och 
normer. Hur påverkas män i olika åldrar av 
dessa föreställningar? Hur kan vi i prakti-
ken ifrågasätta och förändra dem? 

Medverkande: Shahab Ahmadian, projekt-
ledare för kampanjen Fatta man. 
Lena Berg, fil. dr sociologi, Män för  
Jämställdhet.
Johan Nilsson, sjuksköterska och redaktör 
på UMO.se. 

14.45-15.30 Slåss som en man – om mas-
kulinitet och våld i idrott, lek och spel.  
Kraft och fysisk styrka är viktiga inslag i 
maskulinitet. Genom idrott, lek och spel 
fostras pojkar in i våldet som en möjlighet. 
Vad gör vi med supportervåldet?  
Och finns det några alternativ till våldsam-
ma dataspel? 

Medverkande: Monica Forsman, jämställd-
hetsdirektör, länsstyrelsen i Västerbotten.
Jesper Fundberg, fil.dr etnologi och lektor 
i idrottsvetenskap Malmö högskola.
Per Strömbäck, talesperson, 
Dataspelsbranschen.

15.40-16.30 Män i vård och omsorg – 
normbrytare på arbetsmarknaden.  
Lön, karriär och arbetets innehåll lyfts ofta 
fram som hinder för att rekrytera fler män 
till vård och omsorg. Men varför skulle  
arbetsvillkoren vara ett hinder för män, 
men inte för kvinnor? Finns det maskulini-
tetsnormer som gör att vård- och  
omsorgsyrken inte lockar män?

Medverkande: Ana Maria Deliv,  
kvalitetschef, Malmö stad.
Christin N Granberg, utredare, SKL. 
Palle Storm, doktorand i sociologi,  
Stockholms universitet.

16.40–17.30 Politikens roll för maskulini-
tet och jämställdhet  
Jämställdhet är i grunden en fråga om 
omfördelning av makt och resurser från 
män till kvinnor. Hur ska en politik som 
utmanar destruktiva maskulinitetsnormer 
formuleras? Vad kan politiken egentligen 
göra?

Medverkande: Emil Broberg,  
regionråd i Östergötland. 
Robert Hannah, riksdagsledamot (L).
Åsa Regnér, jämställdhetsminister.

17.30-18.00 Mingel

Det handlar om manlighet! 


