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TEXT: Nina Nyman

Påståendet ”feminism är manshat” måste vara den mest tröttsamma 
diskussionsöppnaren som finns. Eftersom du läser ASTRA antar jag att du 
är feminist och då antar jag att du varit med om en sådan diskussion. 
Feminister har få frågor där vi alla är av samma åsikt och så gott som 
inga erfarenheter som skulle delas av alla, kanske med undantag av mans-
hatsanklagelsen. Det här absurda och grundlösa påståendet tycks aldrig 
försvinna och det möts förvånansvärt ofta av seriösa och välgenomtänkta 
argument från feminister. 

Jag tog själv länge diskussionen på allvar och försökte förklara varför 
feminism inte är manshat, hur feminister jobbar för allas väl och jag an-
vände allt för mycket tid på att försöka reda ut hur missförståndet kunde 
ha uppstått. När jag började studera genusvetenskap tyckte jag under en 
kort tid att anklagelsen var underhållande – tänk om de som var rädda för 
manshatet förstod att feminister inte hatade dem, utan ifrågasatte mäns 
existens som naturgivet kön! Hur rädda skulle de inte bli då? Numera 
svarar jag genomgående att påståendet är så långt från sanningen att jag 
inte på allvar kan tro att någon kan tro på det och att det alltså inte finns 
något att diskutera.

Saken är nämligen den att det inte är frågan om ett missförstånd. 
Ingen tror på fullaste allvar att feminism är manshat. Anklagelsen kommer 
inte från rädda män, anklagelsen kommer från män som vill byta samtals-
ämne och ta tillbaka sitt problemformuleringsprivilegium. Anklagelsen 
kommer från personer som vill föra tillbaka fokus på män. Och natur-

Ledare
problemformulerings-
privilegiet

ligtvis inte på vilka män som helst utan på just de män med den mest 
normativa maskuliniteten, den snävaste bilden av vad män kan vara. Hela 
diskussionen om manshat för en tillbaka till en mycket snäv definition 
av vad manlighet är och kan vara eftersom de som antas vara hatade av 
feminister är just de priviligierade männen. Genom diskussionen om hatet 
förankras deras verklighet, normen återställs och andra män och former av  
maskulinitet osynliggörs.

Manshatsanklagelsen dyker nämligen inte upp vid vilka feminis-
tiska diskussioner som helst, utan nästan uteslutande då normer kring 
maskulinitet ifrågasätts eller då hatet mot kvinnor diskuteras. Genom 
att skenbart fortsätta diskussionen om hat byter manhatsanklagarna fo-
kus och tar tillbaka problemformuleringsprivilegiet och sätter sig själva 
tillbaka i fokus, nu som offer. Diskussionsöppnaren är med andra ord 
ingen diskussionsöppnare utan en väl beprövad taktik för att få ett slut 
på diskussioner feminister vill föra. Som härskarteknik är det lätt att tro 
att det är frågan om förlöjligande eller påförande av skuld och skam. Vad 
det egentligen är frågan om är undanhållande av information. Orsaken att 
argument och information inte biter på manhatsanklagelsen är att de som 
kastar fram anklagelsen redan har informationen och känner argumenten, 
men väljer för egen vinnings skull att låtas som att så inte är fallet.

När någon anklagar feminism för att vara manshat kan du lugnt 
anta att personen vet att så inte är fallet. Du kan anta att personen vet, 
eller har en känsla av, att feminister drömmer om och arbetar för en värld 
som är annorlunda och du kan anta att den här personen inte önskar en 
sådan förändring. 

I det här numret av ASTRA tar vi däremot manshat på allvar och frå-
gar oss vad det är. Vilka strukturer är skadliga för män, vad upprätthåller 
dem och om någon hatar män så vad är då orsaken? A

Skribenten är ASTRAs chefredaktör



masculinity is constructed within 
the ideals of reason. this is not 
to say that to be a man is to be 
rational. ROSS POOLE

misandri irriterar, misogyni 
dödar. OKÄND

heterosexualitet görs till norm 
inte bara genom en ständig hyllning 
av den fruktbara romantiska 
heterosexuella kärleken utan 
också genom en stigmatisering och 
fortsatt marginalisering även av 
sexuella avvikare gränsdragningen 
gentemot fjollan och den 
manshatande extrema kvinnan är 
bara två exempel. ULRIKA DAHL
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TROTS ATT FEMINISTER REDAN LÄNGE talat om sex-
ism mot män är de röster som dessvärre får 
 gehör när ämnet tas upp ofta antifeminister-
nas. Tyvärr utnyttjar antifeminister ofta den 
sexism som män specifikt upplever, för att 
motarbeta feministers ansträngningar och för 
att avvärja den sexism som kvinnor specifikt 
upplever. När antifeminister tar upp sexism 
mot män handlar det egentligen om att stärka 
patriarkatet, sexistiska strukturer och framför 
allt könsstrukturen. 


Antifeministernas språk om sexism mot män 
karakteriseras ofta av motsättningar och anta-
gonism mellan kvinnor (feminister) och män. 
När feminister talar om sexistiska strukturer 

som drabbar kvinnor blir svaret ofta en kritik 
emot dessa påståenden genom att antingen på-
peka att män också drabbas av dessa problem  
– tänk våld i parförhållanden – eller att det 
finns sammanhang där män är drabbade och 
kvinnor är privilegierade – tänk ”allmän” värn-
plikt. Så feministers försök att peka ut vissa 
aspekter av förtryck och orättvisa med könade 
drag som drabbar en viss grupp viftas bort 
eftersom det alltid också finns annat förtryck 
som inte drabbar den gruppen specifikt. Dessa 
strategier leder till många problem. 


Genom sin selektiva läsning av feminism och 
de feministiska kamperna osynliggör antifemi-
nister de kamper som feminister fört. De femi-
nistiska rörelserna är många och mångsidiga. 
Feminister har länge talat om de problem män 
upplever i samhället på grund av sitt kön och 
velat skapa förändring vad gäller dessa frågor. 
Antifeminister riktar en oberättigad kritik mot 
feminister för att främja sina egna mål. Genom 
att alltid leda diskussionen från kritik mot 
förtryckande strukturer till motsättningar mel-
lan kvinnor och män förvandlar antifeminister 
problemet. Istället för att synliggöra strukturer 
som kategoriserar och tilldelar personer olika 
och hierarkiska positioner i samhället genom 
genuskoder, förstärker antifeminister betydel-
sen av genus och könsroller. Genom att essen-
tialisera kön stärker antifeminister de gränser 
kön bildar som feminister försöker försvaga. I 
och med att kön framställs som två och mot-
satta, blir även diskriminering och förtryck 
förstått som två motsatser som alltid väger 
emot varandra. Genom att se på orättvisor 
utifrån en balansvåg där två motparter alltid 
väger emot varandra, döljs de gemensamma 
strukturerna som står bakom orättvisorna. 


Om vi antar att vårt språk och våra diskur-
ser konstruerar världen och betydelser i den, 
innebär det också att ett synliggörande av 
meningar, hierarkier, kategorier och orättvisor 
samtidigt kan spela en roll i att återuppbygga 
dem. Att tala om diskriminering och orättvi-
sor, liksom privilegier, som vissa grupper eller 
identiteter upplever, innebär i så fall i någon 
mån ett rekonstruerande av gruppen eller 
identiteten. Dessutom spelar konstruktionen 

av grupper och identiteter också en roll i att 
betona och skapa olikheter dem emellan. 
Men att synliggöra ger också en möjlighet att 
dekonstruera meningar och skapa någonting 
annorlunda. När vi kritiserar förtryck och pri-
vilegier måste vi akta oss för att rekonstruera 
och förstärka de strukturer som ligger bakom 
dem. Om vi lyckas i detta kan vi hoppeligen 
även lyckas undvika att skapa antagonism och 
motsättningar mellan grupper och istället se 
förtryck och strukturella orättvisor på en dju-
pare plan. 


Hur män drabbas av patriarkatet och köns-
strukturer måste diskuteras. Att män på grund 
av sitt juridiska kön tvingas delta i Finlands 
militära försvar (alternativt tvångsarbeta eller 
bli kriminaliserade), att män har kortare livs-
längd och oftare begår självmord, att mäns 
faderskap oftare är hotat, att transmäns iden-
titet blir ifrågasatt, att invandrarmän stämp-
las som våldtäktsmän, att män förväntas ha 
styrkan och modet att rädda kvinnor och barn 
på sin egen säkerhets bekostnad – att män 
antas ha vissa egenskaper och sätt att bete sig 
är saker som måste kritiseras, problematiseras 
 och motarbetas. 


Men samtidigt som vi diskuterar dessa pro-
blem och orättvisor måste vi akta oss för att 
essentialisera kategorin män. Vi måste ifråga-
sätta samt kritisera normativa könsroller och 
öppna upp möjligheterna för vad män och 
människor kan vara. Att vara man ska inte 
behöva innebära något mer än vad mannen i 
fråga själv önskar: förväntningar och krav ska 
inte komma utifrån på grund av tillskrivna, 
normativa könsroller. Vi måste kritisera struk-
tureringen av människor enligt kön eftersom 

det är dessa strukturer som ofta ställer ohälso-
samma och destruktiva förväntningar och krav 
på vad människor ska vara. Snäva möjligheter 
att identifiera sig och uttrycka sig själv på 
grund av binära strukturer som kön är vad som 
skadar män, liksom andra (köns)identiteter. Vi 
måste krossa könsstrukturerna för att olikheter 
ska få frodas men även få suddas ut. För att 
låna Nancy Frasers ord: ”Den dekonstruktiva 
feminismens långsiktiga mål är en kultur där 
hierarkiska könsdikotomier har ersatts av nät-
verk av skiftande och ’porösa’ olikheter” (Fraser 
2003, 206).


För att skapa ett effektivare och starkare 
motnarrativ till den retorik antifeminister 
använder sig av, och för att utveckla våra 
egna kamper måste feminister analysera och 
kritisera förtryck av grupper i ramen av de 
strukturer som formar förtrycket. Detta inne-
bär även en granskning av andra strukturer än 
könsstrukturer samt hur de olika strukturerna 
samarbetar. Kapitalistiska och rasistiska struk-
turer, nationalstaten samt andra strukturer som 
(våldsamt) hierarkiskt kategoriserar människor 
fungerar i samverkan. För att inte stöda dessa 
strukturers organiserande av vår värld, måste 
feminister utveckla och utöva en intersektio-
nell analys och kamp, för att ”skiftande och 
porösa olikheter” ska kunna existera. A

( A N T I )feminister 
och sexism 
mot män

genom att se på 
orättvisor utifrån 
en balansvåg där två 
motparter alltid väger 
emot varandra, döljs de 
gemensamma struktu-
rerna som står bakom 
orättvisorna. 
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NYLIGEN HÖRDE JAG EN FINLÄNDSK vd berätta om 
sin framgångsrika karriär. Han pratade om 
att våga fatta beslut och om att omge sig med 
människor som är bättre än en själv.

”Och sedan har det hjälpt mig att jag är 
lång och har en mörk röst”, sade vd:n.

Jag beundrar hans självinsikt. Han vågade 
erkänna att han fått hjälp av sin längd, en 
egenskap som han inte kan påverka på något 
sätt, utan som han fått som en genetisk gåva. 
Och som inte på något sätt påverkar hans sätt 
att leda företag, utan hyllas av helt irrationella 
skäl. (Hur hans kön påverkat hans karriär är en 
helt annan kolumn.)


Andra sidan av myntet är att korta människor 

diskrimineras i arbetslivet. Det finns många 
studier om det, främst amerikanska:

Längre människor har lättare att få jobb. 
När rekryterare fick välja mellan två annars 
likadana kandidater, valde 72 procent av dem 
den längre kandidaten.

Längre människor får bättre betalt. Ame-
rikansk statistik visar att varje 2,5 centimeter 
mer ger ungefär två procent mer i lön.

Fascinationen för långa människor syns 
också i politiken. Längre kandidater får mer 
röster i politiska val – längdskillnaden för-
klarar 15 procent av skillnaden i antalet röster. 
Efter 1896 har ingen av USA:s presidenter varit 
kortare än genomsnittet. I Finland nämns 
till exempel Matti Vanhanens (C) och Eero 

Heinäluomas (SDP) längd ofta i positiva orda-
lag i samband med deras politik. Heinäluoma, 
197 centimeter, uppger i sin valreklam att han 
är ”sanansa mittainen” – längden blir som en 
skämtsam garanti för att han håller sitt ord.


I arbetslivet får både män och kvinnor fördel 
av att vara långa. I politiken är det framför 
allt långa män som lyfts fram på ett positivt 
sätt. Men i romantiska förhållanden skiljer sig 
förväntningarna på män och kvinnor totalt. 
Heterosexuella kvinnor föredrar längre män 
medan männen föredrar kortare kvinnor. Jag 
fick bekanta mig med mina egna fördomar 
när jag under en kort tid dejtade en kort man. 
För så kände jag, han var kort och jag var lång, 
trots att vi var 170 centimeter båda två.


Jag insåg hur okritiskt och slentrianmässigt 
jag och en stor del av andra straighta kvinnor 
brukade rata män som var kortare, lika långa 
eller inte tillräckligt mycket längre än oss. Hur 
längden ofta var en grundläggande förutsätt-
ning när vi tänkte på potentiella partners, vik-
tigare än vilka politiska åsikter mannen hade, 
om han var snäll mot okända människor, vilket 
idrottslag han hejade på eller vilka böcker 
han läste. Jag började också lägga märke till 
alla gånger då korta män porträtterades som 
dumma, lustiga eller elaka i filmer och böcker. 
Deras kroppar beskrevs på ett sätt som jag 
aldrig skulle acceptera om kvinnor.


Varför önskade jag att mannen jag dejtade 
hade varit längre? Den enkla frågan försökte 
jag ställa mig själv, och kom bara på löjliga 
svar. Jag ville känna mig trygg. Jag ville känna 
mig liten och nätt. Förväntade jag mig att han 
skulle slåss för mitt liv och min ära på Röd-
bergens bakgator (och skulle femton centi-
meter till i så fall avgöra slagsmålet)? Ville jag 

vara som ett spensligt barn som har bar runt 
i sina armar? Tyckte jag att mannen var en 
accessoar, designad för att få mig att se smalare 
ut? I många sporter är det förstås en fördel att 
vara lång, och långa människor syns och ser 
bättre i folkmängder, men annars hittade jag 
inga rationella förklaringar till varför längd 
skulle vara viktigt i dagens samhälle.


Förklaringarna var löjliga, men känslan var 
verklig. Jag ville ha ett jämställt förhållande, 
men jag ville titta på mannen från ett grodper-
spektiv. Jag, som gärna hade varit lite annor-
lunda, fick inse att jag tillhörde majoriteten.


Det finns studier på det med, till exempel en 
brittisk från 2002 där forskare gick igenom 
10 000 män och kvinnor, 42 år gamla. Ju längre 
männen var, desto mer sannolikt hade de barn. 
Kvinnor däremot hade mer sannolikt barn om 
de var kortare än genomsnittet. Det är därför 
den genomsnittliga längdskillnaden mellan 
män och kvinnor, cirka 13 centimeter, inte 
kommer att jämnas ut. Våra kulturella prefe-
renser bevarar de biologiska skillnaderna.

Korta män har svårare att hitta partners, 
få barn, bli rekryterade eller få röster i ett poli-
tiskt val. 170 centimeter fortsätter att betraktas 
som en dålig egenskap. A

Skribenten är politisk reporter 
på Vihreä Lanka

jag ville ha ett 
jämställt för-
hållande, men 
jag ville titta på 
mannen från ett 
grodperspektiv.
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TEXT: Annakaisa Suni / BILD: Emelie Gårdaler

att dejta en 
170 centimeter 
kort man



Psykologiföreningen Impuls årsfest 8.5.2010, Åbo Akademi

Skribenten är psykolog och före detta ämnesföreningsaktiv med ett 
ambivalent förhållande till akademiska traditioner.

Impulsare, vänner,
damer och framför allt herrar,
Istället för att dra några heterosexistiska skämt om mäns och 

kvinnors väsensskildhet tänkte jag dela med mig lite forskning om män 
och därefter ge er ett litet livsråd. Det här livsrådet handlar inte om hur 
man raggar kvinnor, vilket verkar vara temat för de tal till mannen jag 
hört. Låt mig alltså berätta en sak för er, kära män. Saken är nämligen 
den, att ni är i farozonen.

Ni hör till en riskgrupp utan like, eftersom ni i mycket högre grad 
än kvinnor är lockade till att välja en fatal livsstil som kallas maskuli-
nitet. Låt mig få en chans berätta någonting om maskulinitet för er:

Enligt en artikel av Mahalik, Burns och Syzdek konstateras en 
negativ korrelation mellan maskulinitet och hälsofrämjande beteende. 
Det här betyder att ju maskulinare en man är, desto sämre är han på 
att använda säkerhetsbälte, motionera, dricka måttligt, låta bli att röka, 
använda sig av socialt stöd vid behov, gå på regelbundna läkargransk-
ningar och hålla sig borta från slagsmål. Det som ytterligare kom fram 
är att ju maskulinare en man är, desto mer benägen är han att tro att 
hans beteende de facto är hälsofrämjande trots att det inte är det. Är 
det någon annan än jag som anar en ond cirkel?


Det gjorde i varje fall Frits Staal, som beskrev det här dilemmat väldigt 
bra. Han skrev så här: ”The peacock’s tail, the enlarged claw of the male 

tal et till mannen

fiddler crab and the machismo of members of the human species are all 
exaggerated features that may cause injury to individuals that display 
them but attract females.” 

Så, kära män, jag hoppas ni förstår att jag inte hatar er. Jag gillar 
män. Men jag måste erkänna att de män jag älskat och älskar mest i 
den här världen är inte särskilt maskulina av sig, snarare tvärtom. För 
tyvärr är hög grad av maskulinitet oftast förknippat med hög grad av 
inte bara ohälsosamt beteende utan också hög grad av arrogans och 
okänslighet. Germaine Greer beskrev maskulinitetens dilemma på ett 
träffande sätt genom att säga följande: ”The tragedy of machismo is 
that a man is never quite man enough.” 


Men här gäller det att komma ihåg följande: Att vara man är inte 
det samma som att vara maskulin. Många män är maskulina, men 
många män är också androgyna eller feminina, eller helt enkelt mindre 
maskulina. Personligen föredrar jag de senare typerna av män. Jag tror 
också att män som inte är så maskulina också har andra saker att vinna 
än god hälsa. Vem skulle egentligen tacka nej till ett lite längre liv med 
en lite starkare känsla av social tillhörighet och lite mindre våld? 

Med dessa ord vill jag önska er, mina herrar, ett långt och inte 
alltför maskulint liv. A
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”Ingen föds som våldtäktsman – det 
börjar med mig.”

Det är slutbudskapet i en 
musikvideo med de svenska musikerna 
Adam Tensta, Erik Rapp, Zacke och 
Parham. Det är också utgångspunkten 
för Fatta man, ett projekt som vill 
göra upp med mansnormen och på 
så sätt bidra till ett samhälle fritt från 
sexualiserat våld mot kvinnor.

atta man handlar om att möjlig-
göra för pojkar och män att ta an-
svar för och vara del av en posi-
tiv förändring mot en manlighet 
utan sexualiserat våld. En del av 

det arbetet handlar om att arbeta för samtycke både i 
praktiken och i lagstiftningen – ett arbete som inled-
des redan ett år tidigare när projektet Fatta med syfte 
att arbeta mot sexuellt våld och för en samtyckeslag-
stiftning inleddes. 

Projektets specifika mål handlar dels om att det be-
hövs en lagstiftning som bygger på samtycke, och dels 
att det behövs mer resurser till det främjande och före-
byggande arbetet mot sexualiserat våld. 

Jag träffar Svante Tidholm, en av tre projektledare för 
Fatta man, för ett samtal kring hur man uppnår just det. 

– Ja, hur gör man. Det är fortfarande oprövad mark, 
funderar Svante Tidholm.

Han fortsätter: 
– Vi som män saknar förankring när det gäller att 

jobba med den här typen av frågor. Vi har ingen gemen-
sam historia att luta oss tillbaka mot. Det försvårar arbetet. 

Han beskriver det som att de är väldigt ensamma 
med sina frågor. I jämförelse med feministiska rörelser 
som alla har en gemensam historia att luta sig tillbaka 
mot så har de som vill arbeta med manlighetsnormen 
ett betydligt sämre utgångsläge. Och inte samma stöd.

– Men det handlar om hur vi ALLA tar ansvar för att 
förändra manlighetsnormen, säger han. 

Men det är en lång väg att vandra och de i Fatta man 
är väldigt ensamma i att försöka slå ner barriärer där ute. 
Visserligen finns Män för jämställdhet, som backar upp 

fatta man 
banar väg

f

FATTA MAN ÄR ETT PROJEKT  
SOM DRIVS AV MÄN FÖR JÄMSTÄLLD-
HET, CROSSING BOARDERS OCH 
FEMTASTIC SOM EN SATSNING INOM 
FATTA. PROJEKTET FINANSIERAS AV 
ALLMÄNNA ARVSFONDEN.
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– Vi får jättemycket förfrågningar, men det finns ty-
värr inte utrymme för Fatta man att vara ute i skolorna 
så mycket som vi skulle önska, säger han. 

Istället fokuserar de på att producera material med 
vägledning som lärarna själva kan använda i skolmiljön. 

Fatta man vill komma åt kärnan i det som ligger till 
grund för machokulturen i samhället. Att våld är en stor 
del av manskulturen och att våldet inklusive sexuellt våld 
är socialt accepterat. 

– Det handlar om att sluta ta för sig på ett destruk-
tivt sätt. Att sluta ta ut sina problem på andra. Att ställa 
obehagliga frågor som ”är det okej att vi dominerar, ex-
ploaterar och begår övergrepp?”. För bara genom att vara 
man innehar jag ett överläge. ”Vill jag skrämma, vill jag 
våldta?”, resonerar Tidholm kring de frågor som måste 
komma upp på agendan och börja diskuteras bland män.

Målet är att alla män ska kunna välja själva hur de 
vill vara och leva. Fatta man arbetar på flera fronter. De 
har börjat inom kultursfären med musik och tanken är 
att ta sig vidare in i sport- och dataspelsvärlden.

Innan sommaren höll de ett seminarium tillsam-
mans med sju manliga riksdagspolitiker från de två 
svenska regeringspartierna, Miljöpartiet och Socialde-
mokraterna samt Vänsterpartiet och Folkpartiet. Det blev 
ett samtal kring ett brett spektrum av frågor: såsom hur 
destruktiva manlighetsnormer är ett stort samhällspro-
blem. Att män som grupp måste ta mer ansvar för våld 
och sexuellt våld. Integrera samtycke och normkritik i 
läroplanen för grundskola och gymnasiet, satsa på un-
dervisning i samtyckeskultur och normkritik för domare, 
rättsväsendet och juridikstudenter. Satsa på föräldraskap 
och pappagrupper för nyblivna föräldrar och få till in-
satser för att uppmuntra män och pojkar att söka hjälp 
om de mår dåligt.

Nu återstår det att se hur Fatta man och alla andra 
män som vill se ett framtida jämlikt och jämställt sam-
hälle fritt från våld och sexuellt våld löser den verkliga 
knäckfrågan, som Tidholm uttrycker såhär:

– Hur mycket makt är vi beredda att avsäga oss? A

Skribenten är frilansjournalist och bosatt i 
Panajachel, Guatemala.

PERSONLIGT OCH SEPARATISTISKT
Fatta man jobbar separatistiskt. Män för män. På så 

sätt vill de komma bort ifrån att män söker bekräftelse 
från kvinnor, vilket Tidholm menar är vanligt i jäm-
ställdhetsarbetet och i arbetet med frågor rörande våld 
och sexualiserat våld mot kvinnor generellt.

– Det är viktigt att vi män känner oss kapabla att 
driva frågorna själva utan kvinnor, menar han.

Och så tar vi ett personligt grepp utifrån antagan-
det ”Jag är en produkt av manlighetskultur. Jag vill nå-
got annat.”

– Det blir personligt genom att vi pratar utifrån ”vi” 
istället för ”dom”, och därmed ser oss som en del av grup-
pen män inom vilken förövarna finns.

Det de gör annorlunda, och vilket gör dem unika, är 
att inte fokusera på de yttersta konsekvenserna av det 
sexuella våldet. Istället rör de sig i gråzonen – den risk-
fyllda, där en handling lätt tippar över från något okej 
till ett övergrepp. Det långsiktiga målet är att ersätta en 
våldskultur med en samtyckeskultur.

BRYTER NY MARK
Fatta man bryter ny obeprövad mark i flera aspek-

ter. Dels genom att vara män och jobba med frågor som 
rör våld och sexualiserat våld mot kvinnor utifrån ett 
normperspektiv och dels genom att arbeta separatistiskt 
med frågorna. 

Och frågorna börjar få spridning. Dagen innan vi 
träffas har regeringen beslutat att ge Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) i uppdrag att 
fördela medel till organisationers jämställdhetsarbete 
som riktar sig till män och pojkar.

- Den utveckling som har skett mot jämställdhet har i 
hög grad drivits av kvinnor och bestått av kvinnors enga-
gemang på traditionellt manliga arenor. Mäns delaktig-
het är en förutsättning för förverkligandet av ett jämställt 
samhälle. Därför vill regeringen stödja organisationer 
som verkar för att engagera pojkar och män i jämställd-
hetsfrågor, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett 
citat på regeringens hemsida.

Vad gäller samtyckesrekvisitet sjösatte den förra re-
geringen en utredning som planeras presenteras hös-
ten 2016. 

STORT BEHOV
Svante Tidholm berättar att intresset för projek-

tet har varit stort. Särskilt efterfrågan från skolvärl-
den. Det visar att det finns ett stort behov av att jobba 
med frågorna. Män för män. Och att det finns ett stort 
engagemang. 

projektet, och Machofabriken, som båda arbetar för ett 
jämställt samhälle utan våld och riktar sig mot pojkar och 
män. Det är dock inget litet samhällsproblem som står i 
fokus. Brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås 
runt 100 våldtäkter om dagen i Sverige. Forskning vi-
sar att förövarna finns i alla samhällsklasser. Det handlar 
om män, våld och sex och problemet grundar sig i makt.

– Det krävs att vi jobbar med den miljö och de nor-
mer som män fostras i. Och det behövs folk som tar an-
svar. Ledarfigurer i samhället, såsom lärare, ledare av olika 
slag och föräldrar, menar Tidholm. 

När det gäller kampen så har inte männen varit in-
blandade alls eller i varje fall inte i tillräckligt hög grad. 
Än mindre har de varit inblandade för sin egen skull. Det 
är svårt att tänka sig ett svårare utgångsläge. Fatta man 
vill sätta igång ett ifrågasättande av manligheten och den 
manlighetsnorm som följer med synen på manligheten. 

– Det upplevs som farligt att sticka ut som man. 
 Man s         no r   men är så otroligt stark, säger han.

Han beskriver det som att mansnormen är stark och 
framför allt våldsam och även om många säkert tvivlar 
och känner att det inte känns rätt att bete sig på ett visst 
sätt emellanåt så vill ingen vara först att bryta mönstret. 

”DET BÖRJAR MED MIG”
Utmaningen är att nå de unga – målgruppen för pro-

jektet är pojkar och unga män mellan 13 och 25 år. Där-
för valde Fatta man att använda sig av artister för att sjö-
sätta arbetet. Fatta Man växte fram ur Fatta som var en 
rörelse som i sin tur växte fram utifrån tanken att ”det 
sexualiserade våldet måste angripas från många olika håll, 
hela vägen från rättsväsendet till förskolan”. Och precis 
som Fatta samlade de in berättelser. 

Det var berättelser om sex som inte skett på lika vill-
kor. Den typiska berättelsen var en kille som haft sex 
mot tjejens vilja, ändå fullföljt akten och efteråt ångrat 
sig. Utifrån dessa gjorde Adam Tensta, Erik Rapp, Zacke 
och Parham låten ”Det börjar med mig” om hur ”jag vill 
bli fri” för att få vara den jag är istället för att strängt följa 
den rådande mansnormen. Adam Tensta, är hiphop-ar-
tist från Stockholmsförorten Tensta och son till en fin-
landssvensk mor och gambiansk far.

Genom att använda sig av kulturpersonligheter vill 
de göra frågan mer lättillgänglig, lättare att ta till sig och 
på så vis också mindre farlig. ”Jag kanske inte blev den 
jag ville vara och det gör mig till förövare.” Det är så de 
jobbar. Genom att blanda kultur och politik. Fatta man 
jobbar helt enkelt för att finnas på de arenor där de kan 
möta unga människor. Det är absolut nödvändigt för att 
skapa möten och bygga förtroenden. 

F a t t a  m a n  j o b b a r 

s e p a r a t i s t i s k t .  

M ä n  f ö r  m ä n .

OM FATTA MANS PROJEKTLEDARE:
Svante Tidholm är journalist, do-

kumentärfilmare och filmfestivalansvarig 
på Way Out West. Hans debutfilm ”Som 
en Pascha” om Europas största bordell och 
mäns besatthet av sex skapade stor debatt 
i Sverige. 

Shahab Ahmadian är radioprodu-
cent och en av grundarna av Radio Fri, 
där röster som hamnat i utanförskap lyfts 
fram genom skapandet av nya kommuni-
kationsplattformer och metoder som bygger 
på gräsrotsjournalistik.

Robert Petersén är högstadielä-
rare på Rinkebyskolan, artist/dj i gruppen 
Mash Up International, kulturarrangör, 
klubbarrangör och brinner för unga och 
jämställdhet.
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ASTRA fick under litteraturfestivalen 
Helsinki Lit äran att träffa Augustvinnaren 
Lena Andersson som genom sina 
romankaraktärer varit en av dem som för 
drygt ett år sen inspirerade till debatten 
om den så kallade kulturmannen. När 
vi möter Andersson är det maj, och 
debatten om kulturmannen går igen het 
i Sverige. Kultursidorna i grannlandets 
stora dagstidningar verkar efter en 
längre paus åter fyllda av inlägg rörande 
mansdominans, sexism och bromance  
i kultursfären. Andersson har ett aningen 
förvånat ansiktsuttryck och förklarar  
att hon fått ett annorlunda mottagande  
i Finland: 
  – Här har jag främst blivit kontaktad 
av damtidningar som vill fråga mig  
om varför män beter sig si i relationer  
och varför kvinnor beter sig så. Det känns 
lite märkligt. 

ESTER OCH KULTURMÄNNEN
Man kan förstå Anderssons förvåning – i Sverige 

har hennes två nyaste romaner, Egenmäktigt förfarande 
(2013) och Utan personligt ansvar (2014) gett upphov 
till livliga diskussioner om irrationella, men män-
skliga beteenden i kärlek. Analysen har behandlat makt, 
hopp och desperation som allmängiltiga teman inom 
relationer. Vi frågar hur Andersson själv har upplevt 
kulturmansdebatten:

– Det har varit intressant, det var Åsa Beckman tror 
jag som myntade begreppet. Jag tror hon hade med min 
första bok om Ester i artikeln som en ganska viktig in-
spirationskälla. Och sen kommer det här kulturmans-
begreppet och det motsvarar någonting, men jag tycker 
inte ändå om när man avfärdar argument med att någon 
tillhör en viss sort. För det görs också! Man tar genvägar 

Jörn Donner!”. Publiken skrattar medhållande. Kort in i 
samtalet erbjuder Donner en tolkning av romankarak-
tären Ester: ”kåt ung kvinna jagar en skådespelare”, och 
fortsätter senare ifrågasätta varför Ester inte slutar träffa 
en gift man: ”är hon inte intelligent nog?”. Andersson 
svarar ”Det är normalitet att vara så här galen”. Anders-
son menar att den kvinnliga romankaraktärens beteende 
utstått mest kritik på grund av hennes ihärdighet i för-
hållandet till en gift man. Andersson fortsätter ”jag tycker 
att vi ska fokusera på vad Olof Sten gör också”.

MAKT OCH RELATIONER
Vad kan det då vara som får romankaraktären Ester 

att i andra boken se igenom Olof och stå emot hans emo-
tionella övertag? Andersson resonerar om nödvändig-
heten i att skapa definitiva avslut i destruktiva relationer:

– Hon kommer inte loss från det här, han kan binda 
henne i 10–20 år alltså om hon inte gör så att detta blir 
omöjligt, genom att göra något helt annat som gör att 
hustrun kommer in i bilden och då måste han välja. För 
efter det kan han inte låtsas, det är som den brända jor-
dens taktik. Att hon måste bränna alla broar, hon kan 
inte gå tillbaks. Antingen lämnar han Ester eller så läm-
nar han hustrun. Han måste välja, och det är det hon 
har försökt få honom att göra i alla år och det här är 
enda sättet att få honom och välja. Någonstans vet hon 
vem han kommer att välja. Det är självbevarelsedrift 
för hon vet att hon kommer att gå under om hon inte  
gör så här!

Resonemanget fortsätter i en diskussion om makt 
och obalans i relationer:

– Vi människor har en oerhörd känsla för obalans. 
Det är som ett vattenpass i vårt huvud! Man kan stå 
ut med obalansen under vissa betingelser, men i läng-
den så vill vi aldrig ha obalans, och det är ren obalans i 
en maktrelation. Många undrar om inte Ester har nå-
got ansvar för det här? Vad gör hon då? Tar en gift man 
och så vidare. Jo, det gör hon men hon är ju djupt seriös, 
och äktenskapet är ju inget tvång så hon kan ju hoppas. 
Och han måste ju vara den som ansvarar för sitt äkten-
skap. Så om inte han tar ansvar för att han bedrar sin 
fru, utan Ester gör det, blir det ju väldigt konstigt. Då 
lägger man allt ansvar på kvinnan, det går ju inte. Ester 
menar att man inte kan be någon komma till Arvidsjaur 
och så betyder det ingenting. Olof Sten blir svaret skyl-
dig, men han har inget svar. Alltså det är det som ska-
ver. Han har inget svar. Han har kunnat göra såhär hela 
sitt liv. Det är egentligen det som är tragedin i framför-
allt bok ett, att man kan befinna sig i relationer där det 
för den ena är allt i livet just då och för den andra är det 

och det får man akta sig för, för det förstör hela saken. 
Det som behöver kämpas för blir också då misstänklig-
gjort. Så det där tycker jag är besvärande i debatten; att 
man då kan säga till Knausgård att vad han än säger så 
är det för att han är en kulturman, då kan han aldrig säga 
någonting. Det är inget argument liksom att man ÄR 
någonting, det är ju snarare det vi skall bort ifrån, inte 
upprepa det fast med nya förtecken. Så jag blir lite oro-
lig för att nu skall man säga om de som nu försvarar sig 
mot Ebba Witt-Brattströms påståenden ”Ja titta så där 
gör ni alltid”. Det blir bara som att man betraktar spelet 
istället för ”ja men vad säger de då?”. Det blir lite grann 
som att kvinnor för 100 år sedan innan de fick komma 
in fick höra – ”ja men titta vad gulligt du pratar”. Vi får 
alltid hålla på och kämpa mot varandra, för det där är 
ett slags försvar – ”jag tänker inte gå i dialog med dig”. 
Man försvarar sig för att slippa argumentera jämlikt så 
kan man ju säga såna här saker, det är ju härskarteknik 
att säga ”det här säger du för att du är man” det är lika-
dan härskarteknik som att säga ”det här säger du för att 
du är kvinna”. 

Vad tänker du själv om att dina romankaraktärer har 
bidragit till den här debatten?

 – Det är väldigt roligt. Det är så en roman lever på 
nåt sätt, att man får syn på nåt genom den. Då har man 
ju nått ut ändå, så det är ju glädjande! Ja, som begrepp 
och sådär – ”oj nej nu är jag som Ester” säger folk, och 

”nu gör jag en Hugo Rask”.

Folk säger det också  här! Det har funnits en väldig 
igenkänningsfaktor bland folk som har läst böckerna. 
Var det någonting du reflekterade över när du skrev 
dem och hur har du reagerat på detta?

– Absolut inte! Jag hade ingen som helst förväntan, 
jag visste inte om jag hade något som var publicerbart. 
Jag ville bara skriva på det här temat. Jag har noterat hur 
viktigt det är för mig, för andra, som levt i såna här vä-
ninnekörsdiskussioner i åratal, analyserat sms och så vi-
dare. Jag har gjort de här sakerna, så jag tänkte bara så 
här; ”Hur ska man skriva så att man förstår att Ester är 
rimlig? Att hon inte är tokig.” Man kan bli kallad tokig 
just för att man gör det alla gör, fast ingen vill erkänna 
det. Det är ju risken, när hon gör det som andra gör men 
inte vill kännas vid. Det är då man blir galenförklarad. 
För galenskapen är ett sätt att säga ”Det där är inte jag”. 
Hon är ju snarare kanske klokast av dem alla. 

Dagen efter vår intervju skall Andersson sitta i ett 
litterärt samtal med Jörn Donner på Helsinki Lit: ”Väl-
komna upp på scenen Lena Andersson och kulturmannen 

D e t  ä r 

n o r m a l i t e t 

a t t  v a r a  s å 

h ä r  g a l e n .
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en fluga. En irriterande fluga som surrar. Det är otro-
ligt att det är möjligt.

KÄRLEK OCH ANSVAR
Hos vem ligger då huvudansvaret i den typ av otro-

het som beskrivs i Anderssons böcker? I böckerna kon-
strueras den likgiltiga mannen, alltid med ett mått av 
förnekelse, i kontrast till den uppfordrande kvinnan. An-
dersson drar en parallell till Bill Clinton och hans svar 
på varför män är otrogna:

– Alltså när Bill Clinton fick frågan ”Varför var du 
med Monica Lewinsky?”, så svarar han numera ”Because 
I could”. Jag tror ju kanske att det var lite mer än så, jag 
tror till och med att dom hade det trevligt ihop. Men 
samtidigt är det också sant någonstans, ”because I could”. 
Och det var någon i publiken någonstans där jag var 
och pratade, som sa i förbifarten att, ”Ja, ja varför de här 
männen är ihop med henne, det är ju inte så konstigt, 
jag har aldrig träffat en man som inte passar på om han 
får chansen”. Och då tänkte jag oj, är det så? Och det är 
väl det de här böckerna handlar om: ”Gör inte det! Gör 
det om du vill. Men gör klart vad det är frågan om”. Var 
med Ester om du vill vara med henne. Men de kan väl 
inte tro att hon ska vara villig under inga villkor alls? 
Det finns inga möten i livet som inte har några villkor.

Vi diskuterar fortsatta orsaker till att Ester provoce-
rar och väcker känslor, och Andersson nämner älskarin-
nans utsatta situation som lägst ner i hierarkin: 

– Det var den andra saken jag verkligen ville skriva 
om här, bilden av älskarinnan för hon är ju en kusin till 
horan. Alltså hon får betalt genom att dom har det my-
sigt, egentligen är det ju samma tjänster fast ingen be-
talning. Och så blir hon utnyttjad och bortkastad, när 
det passar ringer man henne. Alltså det är en slags call-
girl ju! Verkligen bokstavligt, att man ringer ”passar det 
nu?” Och hon sitter där och vill att han ska ringa jämt, 
och sen får hon nöja sig med de här smulorna. Man får 
inte ens pengarna!

Om man skulle se närmare på maktobalans i kärlek, 
skulle du se kärlek som en feministisk fråga?

– Det är klart att vi påverkas av äktenskapsinstitutio-
nen då man och kvinna lever samman. Men jag tycker 
inte att man måste kasta bort institutionen, för den kom-
mer att uppstå på nåt annat sätt i alla fall. För vi organise-
rar oss hela tiden vem vi än träffar, utifrån vissa dynami-
ker. Jag menar det här kan uppstå i enkönade relationer, 
med vänner, maktobalans finns potentiellt i alla relatio-
ner. Man får alltid jobba med dem. Så jag tycker inte att 
det är underkastelse att kvinnor blir kära i män, jag tycker 

Diskussionen tar en hetsigare ton våren 2015 då bland 
annat journalisten Mats O Svensson och litteraturpro-
fessor Ebba Witt-Brattström fortsätter på temat: ”För 
att bli en Riktig Kulturman måste du konsekvent neg-
ligera, nonchalera och ignorera allt vad intellektuella fe-
minister skriver, forskar, tänker – där kan ju finnas kritik 
av din självgoda sort. Tala bara om dig själv, din ung-
dom, barndom, utvecklingsgång, dina manliga vänner, 
ditt verk och så vidare. Referera uteslutande till manliga 
föregångare, manliga teoretiker och filosofer som skri-
ver på främmande språk.” 

Författaren Karl-Ove Knausgårds verk dras in i dis-
kussionen och han svarar med en artikel om ”cykloper-
nas land” Sverige där han hårt kritiserar det svenska de-
battklimatet för dess trångsynthet och begränsandet av 
litterär frihet. Debatten är åter i full blom. A

Fanny är nybliven politices magister  
som för tillfället jobbar med normkritisk  

fri bildning för unga

Jonna är en litteraturälskande 
samhällsvetare som ofta råkar i personliga 

diskussioner med folk hon inte känner

man får betrakta det mer på ett mänskligt plan – man är 
tillfälligt svag när man vill ha någonting av någon an-
nan, alltså kärlek då i det här fallet. Så det är hela tiden 
det här sökandet efter balans som är frågan. 

Detta för oss in på resonemang om separatistisk 
feminism, tvåsamhetsnormen och den heterosexuella 
ofina kärleken. Andersson menar att separatism auto-
matiskt för tankarna till hierarkier och att vi nu upple-
ver en tid av motstridiga rörelser och riktningar inom 
feminismen, där många kallar sig feminister fast de sä-
ger olika saker.

Kan det vara så i separatistiskt feministiska kretsar att 
heterosexuell kärlek och tvåsamhet ses ner på?

– Den är till och med ofeministisk! Tvåsamhet är då-
ligt därför att man då underkastar sig mannen antar jag 
att man menar, men det är inte så entydigt, vem det är 
som gör vad. Men enligt könsroller kan jag väl säga att 
jag tycker att det är ganska tydligt… att kvinnan ska 
vara passiv (åtminstone nu, det kanske skiftar med his-
torien), och hon måste främst av allt veta när hon inte 
är önskad. En man får alltid försöka lite till, och det är 
det Ester gör, för hon förstår inte att hon ska ”bete sig 
som en kvinna”. Hon tänker: ”Äh, jag kör lite till. Han 
kanske har ändrat sig”. En man vet att det är nej tills det 
är ja. Och så får han en örfil kanske. Åtminstone i en 
amerikansk film. Medan en kvinna måste direkt backa 
om hon inte är önskad, det är så patetiskt för en kvinna 
att vilja ha en man som inte vill ha henne. Men om en 
man dyrkar en kvinna med långa ben som han inte får, 
det är inte patetiskt. Det är ju mer sådär ”Ja ja, försök 
med nån annan istället”. Men det är inget patetiskt i det. 
Men folk blir ju jätteirriterade på Ester.

Debatten kring kulturmannen – vad handlar diskus-
sionen om?

– Åsa Beckman myntade begreppet ”kulturman” i en 
artikel i Dagens nyheter i april 2014 då hon hänvisar till 
det manliga konstnärsegot som dominerat den väster-
ländska kultursfären och Beckman förutspår hans död 
då han är ”en produkt av förra seklet”.

Som exempel på kulturman använder hon bland an-
nat romankaraktären Hugo Rask i Lena Anderssons ro-
man ”Egenmäktigt förfarande”: ”Hugo följde aldrig upp 
det Ester sa. Ester följde alltid upp det Hugo sa. Ingen 
av dem var riktigt intresserad av henne men båda var in-
tresserade av honom”. 

Diskussionen inspirerar bland annat poeten Olivia 
Bergdahl att definiera kulturmannens egenskaper och 
ämnet diskuteras livligt i de svenska medierna. 

H ä r  h a r  j a g  f r ä m s t 

b l i v i t  ko n t a k t a d  a v 

d a m t i d n i n g a r  s o m 

v i l l  f r å g a  m i g  o m 

v a r f ö r  m ä n  b e t e r  s i g 

s i n  i  r e l a t i o n e r  o ch 

v a r f ö r  k v i n n o r  b e t e r 

s i g  s å .  D e t  k ä n n s 

l i t e  m ä r k l i g t .
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Jag träffade fyra män. Drack x antal 
koppar kaffe. Tre av dessa män står, går, 
talar som män. Men något finns där. En 
historia som rör på sig under deras hud. 
De talar om tillgången på hormoner 
som ett problem och om hur det är att 
hindras från att ha sex på det sätt de 
önskar. De talar om allt från könade 

ör att skriva om hur transmän inklu-
deras och exkluderas från samhäl-
let använder jag Judith Butlers be-
grepp ’levbara liv’. Levbarhet syftar 
på hur identiteter görs levbara i sam-

hället. Levbara liv är de godkända liven, men också de liv 
som uppmärksammas även om de inte alla gånger under-
stöds eller förstås av samhället. Trans kan sägas balansera 
mellan levbarhet och icke-levbarhet. Jag träffade Peter, 
David, Ivan och Nick. Det här är bitar av deras histo-
ria. Jag vill låta transmännens röst höras. Jag försökte gå 
ut i fältet med öppna ögon. Men det är svårt att iaktta 
personer och kroppar eftersom det alltid finns en tanke 
om vad vi ska se. Fältet är överfullt av data. Den här ar-
tikeln är en del av ett större arbete som skrevs våren 2014 
vid Köpenhamns universitet. Alla personnamn är fiktiva.

liksom
liv och 

levbarhet

f

V A D  Ä R  D E T  V I  S Ä L L A N  T A L A R 
O M  N Ä R  V I  T A L A R  O M  M Ä N ?

socialskyddssignum till fördomsfulla 
läkare. De berättar om hur de gör liv i ett 
system som är designat för någon annan. 
De talar om hur det är att övertyga någon 
om att en är på riktigt, att ens manlighet 
inte är en tillfällighet. Det här är en artikel 
som försöker se det vi sällan talar om när 
vi talar om hur män är i sina kroppar.
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FYRA DANSKA TRANSMÄN. 
Deras upplevelser skiljer sig från varandra. Peter är 

äldst. Över sjuttio år. I mina intervjuer vill han inte ens 
tillåta mig att göra anteckningar. Han identifierar sig 
endast som man. Någonting annat vore otänkbart. Den 
enda som numera vet om att han föddes som biologisk 
kvinna är hans fru. Han förhandlar således inte aktivt om 
sin identitet. Men han ser till att inte lämna spår efter sig. 
Trans är enligt honom övergångsstadiet mellan könen.

I motsats till Peter identifierar David sig som trans-
man, inte enbart som man. David insåg att han ville leva 
som man i trettioårsåldern. 

– Jag har för mycket liv som kvinna. Jag vill inte välja 
bort den delen av mig själv, säger Peter. 

Nick å andra sidan berättar hur han tycker det är 
helt tillräckligt att vara homosexuell. Han orkar inte 
med transidentiteten. Han är trött på att hans kropp så 
snart han nämner att han är trans placeras i ett fack av 
ett slags mittemellanskap. 

Mittemellanskapet behöver inte vara negativt, men det 
blir tungt att bära när folk ständigt konfronterar en med 
det. Nick nästan skriker ut ”jag vill för fan bara vara 
bög – jag orkar inte ta alla andras strider!”. Det räcker 
med de egna för att få tillgång till den kropp han vill 
ha. Nick var tidigare aktiv inom transpolitiken, men i 
något skede upplevde han det som att han endast be-
möttes som trans. Levbarhet för andra delar av honom 
försvann. Hans faktiska jag blev bortträngt. Nu lever 
Nick endast som man och talar mycket om sin sexua-
litet. Han berättar hur han visste att han var bög innan 
han insåg att han var man. 

– Jag var en homosexuell man fångad i en kvinnas 
kropp, skrattar han. 

Ivan är den yngsta av männen. Ivan identifierar sig som 
lesbisk, men i och med könskorrigeringen uppstår ett 
problem. När han säger att han är homosexuell och till-
sammans med en kvinna så är det något som inte stäm-
mer överens för andra människor. Han vet inte hur han 
ska förhålla sig till detta. Men han konstaterar dock att 
det borde vara hans eget beslut hur han väljer att defi-
niera sin sexuella läggning. Det här exemplet visar på 
hur transmän tvingas förhandla om diverse kategorier 
för identiteten, inte endast könstillhörigheten i sig. Även 
kategorier som sexuell läggning kräver reflektion, vil-
ket pekar på ett heteronormativt tänkande förknippat 
med hur din kropp ses av samhället. I samhällets ögon 
görs Ivan och hans flickvän till ett heterosexuellt par. 
Transmän anpassas till en normativ förståelse av kroppar. 

och heterosexuella. Det enda jag kan konstatera efter in-
tervjuerna är att männen är människor. Det finns en viss 
osynlighet kring trans. De går på gränsen till levbarhet i 
olika skeden. Emellanåt tippar de över till icke-levbarhet, 
men de har en levbarhet i sig själva eftersom det finns 
ett tal om trans. Men för att exakt beskriva hur de har 
det behövs ord som jag inte har. 

Den här artikeln är ett steg mot någonting som kan-
ske eventuellt ifrågasätter varför vissa kroppar tillåts inom 
kategorin män och andra inte. Med hänsyn till kön som 
någonting performativt kan konstateras att det inte alltid 
är det enklaste att leva det kön som en tycker sig existera 
i. Det är en fråga om möjligheter givna av institutioner 
i samhället. Du är inte transman för dig själv. Det krävs 
både ett erkännande av andra samt en kropp för att du 
ska bli levbar. Transmännen finns i sina kroppar precis 
som alla andra. Det är samhället som inte låter dem för-
ändras på det sätt de vill. De binära könsgränserna som 
de överskrider betraktas som stora i jämförelse med an-
dra sätt att gå över kroppens gränser. 

Det behövs mera forskning om trans för att ge be-
greppet en ny mening. Det krävs en förståelse av an-
dra för att transmän ska bli sig själva. En förståelse av 
kroppar som någonting föränderligt, samt en medveten-
het om att kroppar bör tillåtas bli till på de sätt som bära-
ren önskar. Det finns mera liv utanför ett binärt tänkande. 
Det krävs tålamod att förändra en institutionaliserad syn 
på kroppar. Kanske är svaret att göra liv med handlingar. 
Jag tar mina ord och går bortåt utåt häråt. Ut ur den här 
artikeln, ut ur det som vi kallar gränser för kroppar. A

Skribenten är sociologist by heart

Utifall att de inte anpassar sig så uppstår ett slags skede 
av misstro. Vad är du om du använder sociala katego-
rierna som du vill? 

BEHANDLING OCH BIOMAKT
Peter talar om hur det värkte i en kroppsdel som 

han aldrig haft innan hans falloplastik. En slags fantom-
smärta. Han anser att det är viktigt med en penis för 
transmän. Män behöver detta. De andra nämner inte 
könsorganet som det viktigaste. Nick nämner dock det 
faktum att han aldrig har kunnat ha sex på det sätt som 
han vill. Han påbörjade utredningen för att få tillgång 
till hormoner och operationer, men han upplevde den 
som obehaglig så han avbröt den. Han har fått tillgång 
till hormoner på privatväg, men han har fortfarande sitt 
biologiska könsorgan. I enlighet med konceptet levbara 
liv kan hävdas att detta är ett sätt för staten att utöva 
biomakt över befolkningen. Även om det var Nicks eget 
beslut att avbryta utredningen så är den egentliga orsa-
ken ett oprofessionellt bemötande av de som represen-
terade auktoriteten i situationen. Sjukvården hindrar ho-
nom från att få den kropp han vill ha. 

Ivan är i början av sin behandling och reflekterar 
över hur könsorganet inte är det viktigaste för honom. 
Han berättar hur han antogs vilja ha en penis i och med 
hans bröstoperation. Han förklarar det som om vårdper-
sonalen eftersträvade att hans kropp skulle bli så ”klar” 
som möjligt. Det är som om transpersoner inte anses 
tillräckligt könade utan operation av könsorganen. I en-
lighet med Butlers levbara liv visar detta, samt hur Nick 
och Ivan definierar sin sexuella läggning, på hur könade 
kroppar är. Kroppar behöver ett kön i enlighet med ett 
binärt könssystem och en förståelig sexuell läggning för 
att anses vara levbara i dagens samhälle. Motmakt kan 
ses i transpersoners handlingar för att skapa mer ut-
rymme att existera på.

David berättar hur han ville operera bort sin livmo-
der för att undvika mens. Blodet var det värsta enligt 
honom. Den ständiga påminnelsen om att kroppen var 
utom hans kontroll. David är idag i femtioårsåldern. Den 
första operationen gjordes för omkring tio år sen. Läka-
ren vägrade göra den operation som David efterfrågade. 
Istället fjärmades livmodern så att säga från äggstock-
arna, men någonting gick fel. David började blöda igen. 

– Läkaren vägrade behandla mig som trans. Däri lig-
ger hela problemet. Jag blev inte behandlad som mig själv.

KROPPAR
Personerna jag talat med är ömsom kvinna, ömsom 

trans, ömsom man. Odefinierbara kroppar. De är lesbiska 

D e t  k r ä v s  b å d e 

e t t  e r k ä n n a n d e 

a v  a n d r a  s a m t  e n 

k r o p p  f ö r  a t t  d u 

s k a  b l i  l ev b a r .
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D E T  Ä R  DA G S  F Ö R  D I G  att inse att världen inte kretsar kring dig och inte heller 
är beroende av dig. Det är dags för dig att bli mer ödmjuk.

 De flesta vita cismän växer upp med så mycket uppskattning och 
jubel, nästan oavsett vad de gör (så länge det är i enlighet med rådande 
maskulinitetsnormer), att tanken på att de skulle vara överflödiga gör dem 
antingen rosenrasande eller livrädda. Vita cismän behöver mer självdistans.


Jag behöver ingen cisman för att roa mig eller för att hålla mig i handen. Jag 
behöver ingen cisman för att fixa min cykel och jag behöver inga cismän 
för att kunna lyssna på bra musik. Jag behöver ingen cisman för att njuta 
och inte heller för att komma. Jag har inget behov av cismän för att leva, 
eller ens för att överleva. 

kära 
hatade 
cisman,

Missförstå mig rätt. Det handlar trots allt inte om enskilda cismän utan det 
handlar om strukturer. Det handlar inte heller om att jag försöker hävda 
mitt oberoende. Jag, liksom alla andra, påverkas av andra människor i allt 
jag gör, även när jag inbillar mig att mitt agerande inte beror på någon 
annan än mig själv, min ekonomi och mitt samvete. Men att jag skulle 
vara beroende av specifikt cismän? Nej. 

Män(niskor) som alltid tar plats. Män(niskor) som använder hot 
och våld för att lösa problem. Män(niskor) som inte lyssnar, män(niskor) 
som avbryter andra. Män(niskor) som kommenterar främlingars utseende, 
män(niskor) som ständigt hävdar sitt oberoende. 

För att inte tala om alla som står upp när de kissar, och missar totalt. 
Sätt dig ner för i helvete! 
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Män som kör ihjäl sig själva och andra i trafiken. Ja, vi har män att 
tacka för den blodiga trafikstatistiken. Till exempel så dog 20 personer i 
trafikolyckor under maj månad. 17 av dem var män (se tilastokeskus.fi). 

Men, säger ni då, vi måste ju skilja på individ och struktur. Ja, det 
är viktigt. Men för mig är det också viktigt att utanför den så kallade 
queera bubblan kunna spy galla på manligheten utan att behöva vara  
konstruktiv hela tiden.


Någon kommer vilja hävda #InteAllaMän men då vill jag påpeka att 
#JodåMajoritetenavAllaKvinnorOchTranspersoner. 

Nyhetsportalen Women’s Rights News delade en bild på Facebook 
där en som kallar sig Iamatinyowl ger svar på tal. Iamatinyowl skriver att 
det inte är någon som påstår att det handlar om exakt precis alla män, 
men att det fortfarande är för många män – tillräckligt många för att skapa 
rädsla hos alla andra, tillräckligt många för att i princip alla kvinnor (och 
transpersoner) ska ha upplevt det i något sammanhang, och att det handlar 
om exakt precis tillräckligt många män. Vilket innebär att vi både kan och 
måste tala om våldsutövande och andra problematiska beteenden hos män 
som ett socialt problem snarare än som ett individuellt.


När jag säger att jag hatar män menar jag alltså (för tydlighetens skull) att 
jag hatar de maskulinitetsnormer som styr så många av oss. Maskulini-
tetsnormerna skadar oss alla, oavsett vilket kön vi tillskrivs, men på olika 
sätt. Och de män som lyckas leva upp till normerna är fortfarande de som 
tjänar mest på att normerna upprätthålls. 

Maskulinitetsnormer påverkar särskilt transpersoner. Transfeminina 
är de som är mest utsatta för våld och hot, likaså transpersoner som rasi-
fieras, eftersom de drabbas av både rasism och transfobi. Vit maskulinitet 
framställs som det mest eftersträvansvärda och är också det som premieras 
mest av samhället (Hej patriarkatet!). Om en då tar avstånd från maskulint 
kodade beteenden och maskulint kodade uttryck, eller om en inte anses 
”passa in” i dessa, får det konsekvenser.

”JAG HOPPAS JU ÄNDÅ ATT DU SKA HITTA EN MAN.”  Vad är det med cismän som 
gör att det alltid uppfattas som en brist ifall han inte är där? Som gör att 
ett sammanhang anses ofullständigt, inte nog, ifall det inte är några cismän 

det är dags 
för dig att bli 

mer ödmjuk.

med i bilden? Cismän sitter på den ekono-
miska och politiska makten. Överallt, jorden 
runt. Ingenstans får en vara ifred. 

Det jag själv anser vara bra/klokt/”det 
rätta sättet att göra saker på”, bygger också på en maskulin norm. Samtidigt 
så bär jag på en massa kvinnoförakt. Jag socialiserades till att söka mig till 
och se upp till män. Till att leta bekräftelse från en snubbe på en vit häst. 
Jag socialiserades till att konkurrera med andra kvinnor om de populäraste 
männen. Jag tyckte, tills för ungefär 5 år sedan, att sociala sammanhang 
var mycket roligare och mera spännande om det var en man närvarande. 

”BOR NI BARA FLICKOR DÄR?”  Beteenden och egenskaper som kopplas ihop 
med femininitet anses mindre värda, och det är sällan den typen av egenska-
per som efterfrågas i jobbannonser. Till exempel att vara empatisk, lyhörd, 
omtänksam och känslig har jag lärt mig inte är något att sträva efter, särskilt 
inte om en vill ”göra karriär”. Tidigare hyste jag närmast ett förakt mot 
vårdyrken (läkare undantaget), eftersom jag associerade sjuksköterskerollen 
med många av dessa så kallade feminina egenskaper. 

Idag vet jag bättre, jag har själv jobbat inom vården, och bara för att ha 
det sagt så vet jag att alla fantastiska sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
därute gör ett hästjobb, och förtjänar så mycket mer, både lön och respekt. 


Slutligen vill jag ställa några frågor, inte bara till alla män, utan även till mig 
själv och alla andra som nu som då kommer på sig själva med att försöka 
upprätthålla en slags maskulin norm.

Kan vi bli bättre på att lyssna?
Kan vi sluta sträva efter att göra karriär, och istället satsa på att ta 

hand om varandra?
Kan vi erkänna att vi är beroende av andra människor, och att allt vi 

gör har konsekvenser för andra?
Kan vi sluta betrakta vissa kroppar som att de endast är till för andra, 

att värdera, att ta på och att utnyttja?
Kan vi sluta se våld och hot som lösningar på våra gemensamma 

problem? 
Kan vi förändra maskuliniteten? A

Skribenten är österbottning i exil med en förkärlek för poesi och broderier
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att 
förgöra 
den 
dominanta 
mannen

I ROJAVA, I NORRA SYRIEN pågår det en feministisk 
social revolution sedan några år tillbaka. Efter 
att området deklarerade självstyre år 2012, mitt 
i syriska inbördeskriget, har detta tagit sig ut-
tryck i olika feministiska praktiker, bland annat 
tuffa könskvoter, delat ledarskap och feministisk 
utbildning för befolkningen. Den kanske mest 
kända aspekten är den separatistiska kvinnoar-
mén YPJ men flera områden från hälsovård till 
ekonomi organiseras på alternativa sätt. 

Den ideologiska teorin bakom detta är ut-
formad av en kurdisk man, Abdullah Öcalan. 
Öcalan skriver att patriarkatet inte alltid har 
funnits och för att bli av med det måste vi för-
göra den dominanta mannen. ASTRA publicerar 
en del av hans text om vikten av kvinnans frihet 

för ett fritt samhälle. Texten har vissa likheter 
med radikalfeministiska teorier, andra vågens fe-
minism utan att tydligt ifrågasätta en essentiell 
könsuppdelning.

Just på grund av en omfattande organise-
ring av kvinnorna i Mellanöstern har Öcalans 
politiska filosofi lyckats förändra ett helt sam-
hälle fastän han själv sitter fängslad med terro-
riststämpel. Öcalan är ledare för PKK, det kur-
diska arbetarpartiet, som efter att har övergett 
sina planer på att skapa en kurdisk national-
stat nu istället bygger ett helt  nytt samhälls-
system. Rojava organiseras enligt jämlika, eko-
logiska och direktdemokratiska värderingar i 
enlighet med ett system som kallas demokra-
tisk konfederalism.
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[ … ]  K L A S S  O C H  S E X U E L LT  F Ö RT RY C K  utvecklas tillsammans; maskulini-
tet har skapat härskande kön, härskande klass och härskande stat. När 
mannen analyseras i den här kontexten är det klart att maskuliniteten 
måste förgöras.

Att förgöra den dominanta mannen är en fundamental princip för 
socialism. Det är vad förgörande av makt betyder; att förgöra den ensidiga 
dominansen, ojämlikheten och intoleransen. Det är att förgöra fascism, 

diktatur och despotism. Vi bör bredda konceptet till att 
inkludera alla dessa aspekter.

Att frigöra livet är omöjligt utan en radikal kvinno-
revolution, vilket skulle förändra mannens mentalitet och 
liv. Om vi inte klarar av att skapa fred mellan mannen och 
livet, mellan livet och kvinnan, är lycka endast en fåfäng 
önskan. En könsrevolution handlar inte endast om kvin-
nan. Det handlar om en fem tusen år gammal civilisation 
av ett klassamhälle som har lämnat mannen värre däran 
än kvinnan. Därför skulle denna könsrevolution också 
samtidigt betyda mannens frigörelse.

Jag har ofta skrivit om ”total skilsmässa”, med andra 
ord möjligheten att bryta med den femtusen år gamla 
kulturen av manlig dominans. De kvinnliga och manliga 
könsidentiteterna idag är konstruktioner som bildades 

långt efter den biologiska kvinnan och mannen. Kvinnan har exploaterats i 
tusentals år i enlighet med denna konstruerade identitet; hennes arbete har 
aldrig blivit erkänt. Mannen måste sluta att alltid se kvinnan som hustru, 
syster eller älskare – stereotyper påtvingade av tradition och modernitet.

Att hävda att vi först måste inrikta oss på frågan om staten och 
sedan frågan om familjen är inte vettigt. Inget allvarligt socialt problem 
kan förstås om det behandlas isolerat. Ett mycket mera effektivt sätt är 
att titta på allting inom helheten, att se betydelsen i varje fråga genom 
dess förhållande till andra frågor. Denna metod fungerar också vid pro-
blemlösning. Att analysera en social mentalitet utan att analysera staten, 
att analysera staten utan att analysera familjen, att analysera kvinnan 
utan att analysera mannen skulle leda till bristfälliga resultat. Vi måste 
analysera dessa sociala fenomen som en integrerad helhet; annars kom-
mer våra lösningar att vara otillräckliga.

så innan vi kan 
analysera klass 
måste vi kunna 

analysera 
kvinnligt 
systerskap 

– detta hjälper 
oss att skapa en 
mycket klarare 

förståelse av 
problemen med 

klass och 
nationalitet.

Lösningarna på alla sociala problem i Mellanöstern bör ha kvinnans 
ställning i fokus. Det fundamentala målet för framtiden måste vara att 
förverkliga den tredje sexuella rupturen*; denna gång mot mannen. Utan 
jämställdhet mellan könen kan inget krav på frihet och jämlikhet bli me-
ningsfullt. Ingen frihet eller jämlikhet kan förverkligas utan jämställdhet. 
Den mest permanenta och omfattande komponenten i demokratisering 
är kvinnornas frihet. Det samhälleliga systemet är mest sårbart just på 
grund av den olösta frågan om kvinnan: kvinnan som först förvandlades 
till egendom och som idag är handelsvara; till fullo, kropp och själ. Den 
roll som arbetarklassen en gång spelade måste nu tas över av systerska-
pet. Så innan vi kan analysera klass måste vi kunna analysera kvinnligt 
systerskap – detta hjälper oss att skapa en mycket klarare förståelse av 
problemen med klass och nationalitet. Kvinnans verkliga frihet är endast 
möjlig om de förslavande känslorna, behoven och begären från makar, 
pappor, älskare, bröder, vänner och söner alla kan avlägsnas. Den djupaste 
kärleken konstituerar de farligaste egendomsbojorna. Vi kommer inte att 
kunna urskilja egenskaperna hos en fri kvinna om vi inte kan utföra en 
stringent kritik av teori, religion och konst gällande kvinnor, skapade av 
den mansdominerade världen.


Kvinnans frihet kan inte bara förväntas sedan, när samhället väl har upp-
nått frihet och jämlikhet i allmänhet. En separat och distinkt organisering 
är grundläggande och kvinnans frihet ska vara av samma magnitud som 
dess definition som fenomen. Såklart kan en allmän rörelse för demo-
kratisering också skapa möjligheter för kvinnan. Men den kan inte föra 
med sig demokrati på egen hand. Kvinnor måste fastställa sina egna 
demokratiska mål, skapa organiseringen och insatsen för att förverkliga 
dem. För att uppnå detta är en särskild definition av frihet avgörande för 
att kvinnan ska kunna bryta sig loss från slaveriet som är inrotat i henne. A

*ENLIGT ÖCALAN ÄR DEN FÖRSTA STORA SEXUELLA RUPTUREN SKAPANDET 
AV PATRIARKATET OCH DEN ANDRA TILLBLIVANDET AV MONOTEISTISKA 
RELIGIONER SOM INTENSIFIERADE PATRIARKATET

Från pamfletten Liberating life : Women’s Revolution  
av Adbullah Öcalan, 2013
Utgiven och översatt till engelska av International Initiative
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är det 
möjligt?

ag har vänner som är män. Män 
som inte medvetet greppar och vif-
tar med sitt privilegium. Som vill 
vara nya män. I en förändrad mans-
roll. Jag hatar ändå alla män. Ni vet 

de här som omringar en på stan med sin akut stressade 
hund. Jag kan tycka om smaken av vissa. Hur några luktar. 
Hur de klär sig. Hur de klär av sig. Jag skriver detta om-
växlande på olika plattformar för att olika tankar kräver 
olika sorters miljöer för att frodas. I den blåsiga, sand-
iga jordmånen utanför min bostad trivs vilda och röd-
listade växter. Ibland ser jag djur som letar sig in bland 
husen för att leta efter något. Det finns fåglar. Jag bör-
jade skriva efter att jag fått ett brev från chefredaktören: 

”Det låter som din textidé skulle passa mycket bra i nästa 
nummer. // Spontant tänker jag att en längd på 6–8000 

tecken med mellanslag kunde vara en passlig längd för 
din text […] Deadline skulle vara 12 juli. // När det gäl-
ler arvode så jobbar vi med små resurser och har tyvärr 
inte möjlighet att betala mer än 70€ // Hur låter det? // 
Vänlig hälsning, / Nina Nyman”. Nina, jag har ångrat mig 
– texten kommer att handla om hur jag hatar män, inte 
varför. Män som erbjuder anonyma hot. Som urinerar 
på en. I dag är det den 25 maj. Jag har skrivit 1258 tecken.


Vad händer när en som författare approprierar psyko-
analysens uppdelade medvetande och hävdar att de alla 

— instinkten, diplomaten och samhället — är olika rös-
ter från samma persona i en text. När det inte finns 
en splittring, utan dialogen sker mellan författaren och 
den text som skapas. Athena Farrokhzad använder i sin 
Vitsvit (2013) ett antal medel för att gestalta sin kamp 

j
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mot språket. Det visar sig i min läsning, hur jag relate-
rar boken till det egna skrivandet, att vara ett approprie-
rat språk, taget dels som en överhetens vithet mot den 
egna kroppsliga svärtan och dels den privata, lika poli-
tiska, stölden av fraser från den innersta familjen. Sam-
tidigt är det endast författarjagets röst som är tydlig ge-
nom hela verket. Som i läsningen av Yahya Hassan, som 
inte hör att rösten ur hans mun är hans egen (Hassan, 
2015, s. 103). Historien och integrationens berättelse ut-
talad genom de formande aspekter som synts i varda-
gen. I blivandet som författarna skriver sig ut ur. Jag vill 
mena att den samtida poesin inte är polyfon. Det är en 
arvsmässig felläsning. Poesin är samma enstaka röst som 
berättar vad den hör och vad den lyssnar efter. Poeten 
är den som inte skiljer dem åt. Som att sköta sitt jobb 
om en har ett, som att sköta sin hygien om en har ett 
hem att sköta om.


Jag är ett symptom på de orättvisa strukturer som ska-
par vår värld; en motvallskärring. Ett queer. Vi har son 
och döttrar, det är en hemsk distinktion — en som vän-
der sig mot oss —, det är också en del av det som är. El-
ler våra våra våra, vi äger dem. Vi förhandlar om rätten 
till dem med en sjuk äcklig våldtäktsvärld. Hur ska en 
föra dem vid handen till en syn på deras själv, deras re-
lationer, deras värld. Sonen hävdar att vi är pojkar. När 
kan jag säga till honom att det inte är viktigt. Är det inte 
viktigt. Är det viktigt för mig att inte vara en sådan där 
man; men jag är inte kvinna, inte dubbel — det är vål-
det. Jag går in i våldet. Som när jag slog omkring mig 
och fick höra att det var fel och började med självsvål-
det. Jag har länge skadat mig. Jag var ung när jag bör-
jade. Som en småflicka, sa vården när jag bad på mina 
knän om hjälp. Hydroxizin. Sertralinhydroklorid. Osv. 
Av män. Jag kan inte lita på de manliga läkarna. Och 
för att vara medicine doktor måste de kvinnligt kodi-
fierade ha slagits med män, på mäns villkor. Jag tvekar 
inför det. Jag skriver om.


Så snart något är upplevt är det förflutet.
Är det linjäritet — men orden är kvar i sina nu
och sina sedan — allt samtidigt.


Det är så många saker som hänger ihop, som korsar 
varandra — en intrikat oöverblickbar struktur vars fix-
punkters inneboende relationer det är möjligt att uppleva 
som symptom på ett ovarsamt sammanställt samhälle. Vi 
måste veta att det handlar om relationer och inte en hie-
rarki som bygger på ett dualistiskt tankefel från en tid 
då vi inte kunde urskilja så litet och så mycket som nu 

De som vägrar 

lyfta blicken från 

sin roll; några 

som ofattbart 

knäcker ens 

emotionella band 

till verkligheten 

— de som lärt sig 

att hata tillbaka.

från sin roll; några som ofattbart knäcker ens emotio-
nella band till verkligheten — de som lärt sig att hata 
tillbaka. Att hata andra varelser är inte överdrivet kon-
struktivt. Det är en emotionell reagens som uppstår i 
den ojämbördiga relation vilken tagit säte djupt i mig. 
Misstron mot vuxenheten som utvecklats till att inklu-
dera de strukturer som uppehåller maktens inneboende 
missbruk. Att syrligt härska över andra med djupt sit-
tande nedärvda tekniker. De strukturer som jag försö-
ker mota ut ur dess internaliserade plats i mig. Istället 
borde jag tänka på strategier. Att göra andra val, stå till-
baka. Jag möter fläderträdet på banvallen. Måste gå för 
att skriva. Jag måste tysta det här perspektivet om per-
spektiv, måste byta form.


Det enda som intresserar mig innerligt är att lyssna och 
förstå andras sätt. Men jag får komplimanger när jag bär 
traditionellt manliga attribut — skägg, kostym, självsä-
kerhet. Jag har aldrig varit man. Jag har aldrig velat lära 
mig de sociala koder som tävlan, sökandet efter makt 
eller de narrativ som en aristotelisk retorik består i. Jag 
måste söka mig ut, utanför allt jag upplever; omtolka och 
sönderanalysera för att bygga annat än fientliga relatio-
ner, lära mig varifrån människorna omkring mig får sina 
värderingar. Jag måste försöka veta utan att helt gå upp 
i dem. Jag har en tendens att utplåna mig för att för-
stå. Det måste få vara med händerna djupt ner i en es-
tetik som inte behöver vara vacker eller simpel. Började 
jag hata män när jag blev slagen eller förnedrad. Skratta 
och utpeka. Jag har aldrig förstått andra. Blir en främ-
ling i varje sammanhang — också det en slags självut-
plåning. Spänner hela kroppen när de eller jag passe-
rar, grupperna med män — de är överallt spridande sin 
världsbild. Genom historien, i pressen, reklamen, i tron 
på en annan framtid än den som väntar. Det är män 
som byggt allt hårt i världen, som ständigt kräver mer 
och mer utrymme. Även jag, eftersom andra fått för sig 
att jag är man, är en ovälkommen röst. Jag vill försöka 
att bara vara en röst i ett globalt kollektiv som långsamt, 
och ibland drastiskt, förändrar det ruttnande. Gör det 
ruttnande till metaforen mull — att odla något ätbart 
ur kulturen. I dag är det den 1 juni. Jag har överskridit 
den längd jag tänkt mig, jag har skrivit 9117 tecken. Un-
der tiden fortsätter jag att hata män. A

och så stort och hur det dras teoretiska strängar även i 
en upplevd, evigt samtidig, verklighet. Eftersom jag, när 
jag prövar, håller sig texten, jag och mig, sällan till ett 
enda ämne. Formen ger inte utrymme för stringens. Det 
är barnets metodik, främlingens, att dela sönder, byta fo-
kus och vrida på perspektiven. Men här skulle den vilja 
undersöka vad jag själv tycker om män, som ”man” (jag 
har svårt att definiera mig som sådan), varför jag är rädd 
för män i grupp om jag kommer att våga skriva om det 
och hur en kan agera utan att ta plats från andra — om 
det ens är möjligt. Män. Vars blickar. Vars blickar. Som 
tar sig ovälkomna friheter med min kropp. Jag kan in-
bjuda till andra friheter. Som underkastelse. Där jag bor 
är det så tyst att det går att höra flygmaskiner passera 
om nätterna över det märkliga ljudet av småfåglar som 
misstar gatlyktor för gryningen. Där rädslan för främ-
lingskap blir stor, där rädslan för män i bil är befogad.


De flesta barnen somnar tidigt eftersom det är måndag 
och jag sätter mig framför en televisionsapparat för att 
vika flera veckors tvätt. Låtsas att det är meditativt efter 
en dag präglad av en förlamande ångest. Å stackars vit-
passerande gubbjävel. Titta på mina privilegier; jag gör 
det i bland, jag gör det som en del av poetiken. Där in-
går att jag erbjuds utrymme i media — publicerar böcker, 
bråkar inom akademin och har skrivit samhällskritisk 
litteraturkritik utan att ha vett att kräva betalning. Nu-
mera kräver jag åtminstone lite mer eller hjärta. Min 
röst, eller det som blir min röst eftersom det i min text-
uella praktik ingår att kolonisera annan text bredvid min 
egen — om det nu är möjligt att ha en ”egen” text, skulle 
den vara avskalad instinkt. Det handlar inte om att be-
sitta ett snöflingeunikt uttryck. Allt är relation i ett kol-
lektiv. Allt är citat eftersom inget kan tillföras ett slutet 
system. Vi är passagerare, vi är de som passerar, passe-
ras, de som inte är en — utan en helhet av flera. I män-
niskan motstridigheten.


Det ser alltid ut som att jag är en man; även när jag valt 
traditionellt kvinnliga attribut i en slags könlöshetssträ-
van. Att identifiera sig själv som endera fungerar inte. Jag 
har alltid hatat män. Män i flock. Män som självsäkert 
tar mest plats överallt. Män som lärt sig att tävla. Att se 
ner på de omkring sig. Medelålders, välbärgade, dyng-
raka män som druckit för mycket och gapar på pen-
deln. Män som mer eller mindre subtilt skaffar sig för-
delar genom att alliera sig med andra män och de som 
går dessa mäns ärenden. Jag hatar helt besinningslöst 
även dessa medlöpare. Som bär läderhandskar och sli-
ter runt en i inövade grepp. De som vägrar lyfta blicken 
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P R O J E K TP R O J E K T
ines

GEMENSKAP BYGGS. OCH EN KRIGISK MANLIGHET BEFÄST. 
Det är fascinerande att läsa Dagmar Ruins krigs-

skildringar. Bataljonens kamp mot kölden, mot döden, 
mot rädslan, hungern, ovissheten och fienden. Dagmar 
Ruin lyssnar på soldaternas funderingar kring livet, dö-
den och kriget. Framtiden, tror Syster Dagmar på den, 
undrar soldaterna. ”Ja, sade jag fast till kamraterna, jag 
tror på den. Jag vill tro på en räddning och på en framtid, 
på en seger”. Men för sina läsare erkänner hon att hon 
trots sin karska ton innerst inne bar på en molande oro. 

Men på sidan 100 i Till Gröna bataljonen I stannar 
jag upp i läsningen, bläddrar tillbaka, blir irriterad. Hon 
har gett väldigt mycket plats åt männen. Har hon ens 
nämnt namnet på en enda kvinna? Jag ögnar igenom sida 
efter sida. Namn på män dyker upp, en närmare beskriv-
ning av personer finns här och där. Men nej. Hittills har 

Att en sådan liten flicka kan vara så modig, är det lätt 
att tänka. Kanske hade en pojke fått samma omnäm-
ning? Eller hade han omskrivits som en blivande stark 
man, en hjälte att räkna med om några år? 

Förutom den ”modiga lilla flickan” har Dagmar Ruin 
än så länge enbart männens död, insatser och sår i kri-
get i blickfånget. Det är männen hon vill att vi i första 
hand ska hylla och uppmärksamma. 

Dagmar har direkta åsikter om kön och om förhål-
landet mellan könen. Hon skriver att det är målet och 
friheten som ska stå i centrum. Inte kön. Män och kvin-
nor kan umgås och ha vänskapliga relationer utan att 
det blir problem. 

Men Dagmar återkommer flera gånger till att kvin-
nor ser löjliga ut i krig och är tacksam att hon ändå blev 
väl emottagen och stöttades av soldaterna i bataljonen. 
I samband med att hon berättar om första gången hon 
hörde benämningen Lotta Svärd på kvinnor i krig skri-
ver Dagmar:

 Men det var nog denna natt namnet Lotta Svärd 
föddes som benämning på frivillig kvinnlig försvars-
verksamhet. Jag förstod att det var mest på den för-
sta delen av dikten ’Lotta Svärd’ de ropande tänkte: 
’Något tålte hon skrattas åt.’ Ty det måste ha varit en 
löjlig syn att upptäcka en flicka bland dessa strama 
män och ynglingar, pulsande fram i snön. Det var 
en lättnad att jag inte behövde känna att kamraterna 
någonsin med en min visade sitt löje eller misshag 
över kanske en ovälkommen flicka som ’hängde’ sig 
fast vid dem. Det här var ju karlgöra! 

På torget i Borgå ropar någon ”Lotta Svärd, där går hon!” 
och det sätter igång tankarna hos Dagmar. Hur uppfat-
tas hon själv som kvinna i bataljonen, vad tänker solda-
terna om henne? Det måste ha varit en löjlig syn att se 
en kvinna i det sammanhanget, tror Dagmar, samtidigt 
som hon är tacksam över att männen i Gröna bataljonen 
inte visar det öppet för henne. Hon berättar hur hon för 
alla soldater fanns där som stöd. Men varför tar hon för-
givet att det är just raderna ”något tålte hon skrattas åt” 
som de tänker på, när de ropar Lotta Svärd? 

”Jag är ingen hjältinna. Jag var inte ens modig… Jag 
tror de såg en mor i mig – trots att jag var yngre än 
många av dem. Och dock måste det ha verkat löjligt 
att se en flaxande kjol, ett systerdok, där i raden av kri-
gare.” Hon räddar liv, plåstrar om sårade, arbetar mitt i 
ett brinnande krig. Hon ser människor dö. Ändå landar 
hon gång på gång i att det måste varit löjligt att se en 
kvinna i det arbetet. 

ingen av dem varit kvinnor. Den ena krigaren efter den 
andra har blivit presenterad och fått sina bragder berät-
tade. Dessa individer är män. Kvinnorna finns där, men 
som grupp. De bakar bröd och de syr kläder till solda-
ter. Men det är männen som hyllas. När kriget bröt ut 
den där natten i januari har de lämnat fester rakt upp 
och ner gått raka vägen till bataljonen. Modiga män! 
Som Hans Cronstedt. Han sörjs men han har kämpat 
in i döden och för den rätta saken. Det ska Finland glä-
das åt. Sörj först men gläds sedan! Denna man har dött 
för oss, för vårt land!

Några sidor fram följer ytterligare en kapitelrubrik i 
versaler. TILL HENRIK ESTLANDER och efter namnet ett 
kristet kors. ”Smärt och reslig, som en tall ur skogen.”, 
skriver Dagmar om denne stupade soldat. Hon minns 
honom som en urmänniska, stark som en björn. 

I Dagmars böcker om inbördeskriget får soldater 
som har stupat egna hyllningskapitel där deras person, 
deras mod och kamp presenteras. Hon själv tar en liten, 
nästan obetydlig, plats i beskrivningen. Beskrivningen är 
nästan som vore hon ögon i väggen, som vore hon ingen 
person med ett relevant uppdrag utan mer som en sysslo-
lös observatör. Hon skriver att hon var rädd att vara i 
vägen och uppfattas som klängig och överflödig i batal-
jonen. Några enstaka gånger ger hon plats för en dia-
log mellan henne själv och en soldat som tilltalar henne 
som Syster. Men mest är det beskrivningarna i bataljo-
nen, samtal mellan soldater, stora ord om de unga män-
nens styrka och kamp.

Däremot sveper det på sidan trettio förbi en skolfrö-
ken som styr och ställer i köket men hon försvinner lika 
fort som hon kommer. Inget hyllningskapitel till henne. 
Dagmar stannar inte upp för att presentera henne med 
stora ord och poesi. Hon får ingen egen rubrik i versa-
ler. ”’Skolfröken’ själv, med sleven i hand” förblir anonym. 
Hon beskrivs inte som en stark alfamamma som svettas 
bland grytorna för att hålla hjältarna mätta och krigs-
dugliga. Hon är ingen reslig tall.

DET ÄR MÄNNEN SOM SYNLIGGÖRS. 
På sidan 114 står däremot: EN MODIG LITEN FLICKA, 

FRÖKEN D. FORSIUS. ”Genom manshöga drivor, och yr-
snö och köld” har flickan farit fram på skidor genom 
skogen på uppdrag att varna Gröna bataljonen för att 
de röda är på kommande. De har varit i hennes by och 
är på väg mot dem. Flickan dyker även upp i Bland fri-
hetshjältar och dollarfurstar och får för ett ögonblick hu-
vudrollen. Det är mamman som skickat dottern på detta 
uppdrag och mycket riktigt. Nästa morgon smattrar ge-
vären och kulorna. Hon är den modiga men lilla flickan. 

Namn på män 

dyker upp, 
en närmare 

beskrivning av 

personer finns 

här och där. Men 

nej. Hittills har 

ingen av dem 

varit kvinnor.

Anna Lindholm tröttnade på 
den androcentriska historieskriv-
ningen och lyfter i sin bok Projekt 
Ines – Fem kvinnor i inbördeskriget 
1918 fram fem kvinnors perspek-
tiv på finska inbördeskriget. Kvin-
norna är Lindholms morfars mor 
Ines, överklassflickan Anita, den 
politiskt engagerade Anna, sjuk-
sköterskan Dagmar och skär-
gårdskvinnan Josefina. Utdra-
get som publiceras i ASTRA handlar 

om sjuksköterskan Dagmar som 
var ute i fält med Gröna bataljo-
nen på vita sidan. Redan 1918 och 
1919 skrev Dagmar Ruin böckerna 
Gröna bataljonen (del I och II) och 
1963 gav Ruin ut ytterligare en bok, 
Bland frihetshjältar och dollar-
furstar, i vilken hon också berättar 
om sin tid i bataljonen. I utdraget 
tittar Anna Lindholm närmar på 
hur Dagmar Ruin ser på kön och 
deras roll i kriget.
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M A N S H A T

beskrivs soldaterna på ett upphöjande vis. ”En stor och 
manlig hjärna” och majoren med ”så mycken manlighet 
och fasthet över sig”. Hon hyllar männen, sätter dem 
som på en scen för oss att beskåda. En Vääpäli beund-
rar hon för att han jobbar kvällar när de andra är lediga 
och får vila upp sig. Men det är med Dagmar Ruin han 
jobbar. Det är henne han hjälper när hon besöker sjuka 
och sårade, räddar liv. Hon är inte heller ledig. Hon be-
kräftar och befäster manligheten hos soldater och ledare 
gång på gång. Kvinnorna omskrivs i ordalag som visar på 
kvinnors litenhet. ”Lilla värdinnan är så charmant” och 

”får mörka pannor att ljusna”. Aldrig att en man skulle 
förminskas till en enkel liten hjälpreda. 

I ett textstycke radas mansnamn upp, männen ges 
plats som individer i sammanhanget. I stycket efter finns 
en ”hon”, utan namn. 

Vi voro där en hel hop: doktorerna från ambulansen 
– Lasse, den lärde och tokrolige, och Balle som såg allt 
så ljust och därför höll modet uppe på mången i mörka 
stunder; Vääpäli och vår landshövding-Gyllenpalm; och 
Tappre-löjtnanten med armen i band. Och Sjuke-kap-
ten, som låg stilla i sin säng och lyssnade till det glada 
glammet, eller försökte vara uppe en stund med oss vid 
kvällsvardsbordet.

Och så hon, som skulle vara både moster och mor-
mor och tant och syster åt dem alla. 

Kvinnorna är där i egenskap av mödrar eller systrar. De 
anses inte behöva någon djupare presentation. Deras rol-
ler är självklarheter. Alla vet vad en moder och en sys-
ter är till för. A

LINDHOLMS BOK UTKOMMER I OKTOBER PÅ 
SCHILDTS OCH SÖDERSTRÖMS FÖRLAG

Trots att Dagmar är där i ett mycket viktigt uppdrag 
förminskar hon sina egna insatser i inbördeskriget fler 
än en gång. Hon är inte den som hävdar sig. Tvärtom. 
Först tänker jag att hon är ödmjuk och anspråkslös men 
tycker efter ett antal sidor att hennes förhållningssätt blir 
aningen tröttsamt. 

Är hennes arbete mindre viktigt på grund av hennes 
kön? Det framstår som så. Av henne själv. Det är tydligt 
att det är Mannens krig och inte Kvinnans. ”Du ärans, 
du mandomens, du stolthetens dag!”, utropar Dagmar 
om den 11 februari 1918 då Pellingestriden börjar.

I och med att kvinnornas självklara uppgift är att vara 
omvårdande och mjuka erkänns ju faktiskt indirekt män-
nens skörhet. Även de starka och manliga behöver stöd 
och tröst. ”Sjuke-kapten som aldrig förstått att sköta om 
sig, och därför nu är ledsen att nödgas ligga och bli om-
pysslad som ett barn”, står det om en sjuk ledare. Men 
vem blev Dagmar tröstad av? Det får vi inte svar på. För-
hoppningsvis var alla de brev om tacksamhet en tröst för 
henne, ett bevis på att hon gjort ett oerhört viktigt ar-
bete. Det finns en brevsamling på Nationalbiblioteket i 
Helsingfors som visar vilken enorm uppskattning Dag-
mar fick för sitt arbete. Hon imponerade på sin omgiv-
ning. Tänk att hon inte blev högfärdig. Tänk att hon hyllar 
andra och betonar sin egen obetydlighet. Så går det för-
stås också att tänka kring detta. I stället för att, som jag, 
finna hennes anspråkslöshet överdriven och irriterande. 
Det är trots allt i början av 1900-talet som Dagmar var 
ute i krig och skrev sina böcker Gröna bataljonen I och 
II. Det går att kritisera och förstå henne på samma gång. 

Enligt Dagmar Ruin kommer kvinnor till nytta med 
sin ”mjuka kvinnohänder”. De ska trösta och finnas där. 
De ska vara omhändertagande. Hon skriver om ”resliga 
yngligagestalter” som håller samman tack vare ”eder stora, 
allomfamnande fosterlandskärlek”. Återkommande 

stämmer skrämmande många saker in även nu. Det säger 
en hel del om vårt samhälle och vad som vi ännu borde 
kämpa för. Holmberg berättar att i Illustrerad Svensk 
Ordbok beskrivs manhataren med förklaringen: kvin-
nan som hatar män(nen) och att kvinnohataren förklaras 
med: person som hatar kvinnor. Alltså att kvinnohatare 
framställs i könsneutrala termer medan manshatet till-
skrivs kvinnor. Det betyder alltså att de som hatar kvin-
nor kan vara vem som helst medan manshatare endast 
är kvinnor. Ja, ni hör ju själva. Holmberg forsätter gå in 
på djupet i både kvinnohat och manshat och bryter ner 
det till minsta beståndsdel, så att man i fortsättningen 
vet allt för att motverka allt förtryck och hat. 


Har ni tappat fotfästet i er feministiska kamp, känner att 
ni inte riktigt vet vad ni kämpar för eller tycker att ni be-
höver lite mer kunskap om feminism, då ska ni läsa Det 
kallas manshat. Och om ingen av de ovanstående anled-
ningarna passar in på er, ja då tycker jag ni ska läsa den 
i alla fall. Den beskriver systerskap, orättvisor, normer, 
missuppfattningar, fördomar och framför allt, manshat. 
Holmberg knyter ihop boken på det mest självklara sätt: 

”Det är i samtal med varandra som kvinnor kan synlig-
göra sina livsvillkor och definiera sin egen verklighet. Det 
är genom solidaritet mellan kvinnor som verklig frigö-
relse är möjlig. Men det är just denna solidaritet som i 
dag kallas manshat.” A
 

Skribenten studerar till kulturproducent  
på Arcada, jobbar som redaktionssekreterare på 

Studentbladet och som evenemangsansvarig  
på Ratata.fi. Hon bloggar, läser och  

går på högvarv. 

FÖR VISSA ÄR FEMINISM EN självklarhet. Vad det innebär och 
hur det kan utövas. Manshat och kvinnohat likaså. Or-
den faller sig naturligt och en mer ingående beskrivning 
behövs inte. Men för många är de begrepp som skräm-
mer, upprör eller tråkar ut en. För alla de som känner så, 
har ni tur. I Det kallas manshat får du allt förklarat för 
dig, från början till slut. 


Vad är feminism, vad är manshat och vad beror det på? 
Vad beror ojämställdhet mellan könen på och hur ska vi 
göra för att förebygga det? Carin Holmberg har skrivit 
en bok om feminism, till alla dem som inte förstår, de 
som tappat gnistan och till de som vill förstå könsmak-
ten och allt vad det innebär.


Holmberg skriver en vettig debattbok som innehåller allt 
du kan tänkas behöva veta om det här området. Boken 
är indelad i olika kapitel som tangerar viktiga ämnen 
mer eller mindre ingående. Kvinnligt och manligt, kvin-
nohat och manshat, om män, jämställdhet och femi-
nism och om kvinnor, systerskap och feminism. Utan 
att bli högfärdig, partisk eller stereotyp tar hon upp det 
allra viktigaste. 


I förordet skriver Holmberg: ”Denna bok handlar om 
vad som är möjligt att säga, om kvinnor och män och 
maktrelationen dem emellan, det som får passera utan 
att det väcker vrede och folkstorm.” Det finns så mycket 
som missuppfattas med feminism och hur feminister de-
finieras. Detta tar hon upp, förklarar på ett vettigt sätt 
och spränger alla fördomar. Förutom det beskriver hon 
också hur problem i vårt samhälle påverkar kampen och 
klargör också hur vi kan jobba för att förebygga dem. 

Boken kom ut första gången 1993, och gavs ut i 
ny version 2003. Även om den har några år på nacken 

det  
kallas 

M A N S H A T
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”Den enda sanna och riktiga 
belysningen av världen kulminerar 
i en förintande kritik av mannen”, 
skriver Helene von Druskowitz 
1905 i Pessimistiska kardinalsatser. 
Vademecum för de friaste andarna. 
Det är ett manifest som inleds med 
allmänfilosofiska betraktelser över 
materien, vetenskapen och Guds 
intighet för att sedan gå över till sitt 
huvudsakliga ärende: ”Mannen som 
logisk och moralisk omöjlighet och 
som världens förbannelse”. Efter 
detta kapitel avslutar Druskowitz 
med en samling budord för mannen 
respektive kvinnan. Pessimistiska 
kardinalsatser har kallats 1905 års 
SCUM-manifest och Druskowitz kan 
tveklöst mäta sig med Valerie Solanas 
i kompromisslöshet, såsom i denna 
uppmaning till kvinnorna:

ata männen och äktenskapet! Upp-
fatta er själva som en kollektivmakt 
av högt kulturellt värde, en makt som 
stegras till högsta filosofiska bety-
delse och som sådan beslutar över 
liv och död.

Manifestet varierar mellan konkreta förslag på att 
dela upp städerna efter kön (”Låt kvinnorna fullkom-
ligt fylla upp sin egen sfär genom sig själva!”) till rena 
angrepp på mannen och manskroppens: han är pladder-
sjuk, förnuftets fiende, styrd av drift och hans kropp är 

”gräsligt beskaffad och bär sitt slams-flams-aktiga köns-
tecken där framme likt en brottsling”. 

HELENE VON DRUSKOWITZ
Vem var Helene von Druskowitz, och vad var det för 

ett intellektuellt klimat som hennes misandriska satser 
föddes i? I den svenska översättningen av kardinalsatserna 

h

pessimistiska
 kardinal-

satser

Druskowitz vänder snart uppmärksamheten från 
engelsk poesi till tysk filosofi, men uppnår inga stora 
akademiska framgångar. Bland både män och kvinnor be-
traktas hon som en udda figur och omtalas med det ned-
låtande ”fröken doktor”. Giftermål är hon inte intresse-
rad av trots många ”välmenande” vänners ansträngningar 
att para ihop henne. Av intellektuella skäl kontaktar hon 
Nietzsche, ”ärade herr professor”, då han befinner sig i 
Zürich. De går på promanad en höstdag 1884, och Nietz-
sche uppskattar Druskowitz läsningar av honom och om-
talar henne som sin nya väninna. Likväl uppstår det snart 
osämja i korrespondensen, och deras relation svalnar i takt 
med att Nietzsches generella kvinnoförakt glöder hetare. 
Redan 1887 skriver han: ”Den lilla litteraturgåsen Drus-
cowitz [sic] är allt annat än min ’elev’”.

I det första filosofiska verk som Druskowitz publi-
cerade, Moderna försök till ersättning av religionen (1886), 
ägnas ett helt kapitel åt Nietzsches Så talade Zarathustra. 

som 2014 gavs ut på Ersatz förlag medföljar en lång 
och djupgående essä av översättaren Peter Handberg, 
särskilt fokuserad på förhållandet mellan Druskowitz 
och Friedrich Nietzsche. Här finns många öppningar 
till Druskowiz liv och värld.

1864 gav universitetet i Zürich tillträde till kvin-
nor, som ett av de första i det moderna Europa. Det 
var dit som den år 1856 i Wien födda Helene von 
Druskowitz begav sig för att bedriva studier i filo-
sofi, litteratur och språk. Som 22-åring disputerade 
hon med en avhandling om Byrons Don Juan, och 
blev därmed efter Stefania Wolicka den andra kvin-
nan i europa att erhålla en doktorsgrad. Hon föreläste 
om litteraturhistoria och engelsk poesi och grundade 
kvinnotidskrifterna Den heliga kampen och Fejdero-
pet. Till hennes tidiga skrifter efter avhandlingen hör 
en Shelleybiografi och en essäsamling om engelska 
kvinnliga diktare.
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Druskowitz skriver hyllande och inkännande om Nietz-
sches verk; det är bara två år sedan hon i ett försynt brev 
bad om att få träffa den store filosofen. Likväl ser hon 
med klarhet på den redan kultförklarade Nietzsches pro-
duktion, och gör sig inga illusioner om hans dimensio-
ner: ”Man kan framför allt lägga märke till att Nietzsche 
knappt har behandlat ett enda ämne ingående. Där an-
dra har arbetat nöjer han sig med vinkar och antydningar 
och själfulla bilder.” Sådana reflektioner möttes av mycket 
manlig vrede, och kritiken av Nietzsches skrifter var det 
som slutligen fick henne att falla i onåd hos många av 
sina egna vänner och beundrare, såsom den schweiziske 
författaren Conrad Ferdinand Meyer: ”hon [måste] ome-
delbart sluta upp med att offentligt tillrättavisa profes-
sor Nietzsche, att ge honom riset. Man kommer bara 
att säga att hon gärna skulle vilja gifta sig med honom.”

Efter 1888 börjar Druskowiz skriva komedier, möjligen på 
grund av behov av försörjning efter moderns död. Trots 
att kvaliteten erkänns omöjliggör hennes feministiska 
ämnesval att pjäserna sätts upp. Efter att Druskowitz 
har skickat sina lustspel till Conrad Ferdinand Meyer, 
skriver han i ett brev till en annan vän att ”sanningsen-
ligt svarade jag henne att jag finner henne begåvad för 
karaktärslustspelet. [...] Men om en kvinna får använda 
alla komiska medel, det är en annan fråga.” Att de som 
är välvilligt inställda till henne hyser sådana uppfatt-
ningar ger en bild av det allmänna klimatet.

1889 uppsöker Druskowitz en nervläkare i Dresden 
där hon numera bor. Ständiga refuseringar av pjäserna 
tär på hennes nerver, och arvpengarna efter modern si-
nar. Hennes alltid rikliga drickande ökade. En natt i fe-
bruari 1891 får den nu 35-åriga Helene von Druskowitz 
ett anfall: hon stormar ut ur sitt pensionatsrum, sliter av 
sig kläderna och vrider sig i kramper på golvet medan 
hon skriker efter den beryktade sopranen Therese Mal-
ten, som hon är förälskad i. På mentalsjukhuset som hon 
förs till förklarar hon sitt utbrott som ett fall av kärleks-
sorg, men hon säger också att hon har telepatisk kon-
takt med kejsarinnor och grevinnor. Hon förblir inspär-
rad på sjukhuset.

Emellertid är hon alltjämt klar i huvudet, och pen-
nan är vassare än någonsin.

Druskowitz bidrar regelbundet med upprop och 
stridsskrifter i feministiska publikationer. I sjukjourna-
len står det att hon ”författar med oläslig handstil för det 
mesta förvirrade androfoba artiklar som trots det rasande 
tonfallet blir tryckta av kvinnosakstidskrifter”. Som för-
myndare har hon tilldelats handlaren Johann Seidlho-
fer, ”den ondskefulle krämaren, dum som en ko”. När hon 

H o n  [ m å s t e ] 

o m e d e l b a r t 

s l u t a  u p p  m e d 

a t t  o f f e n t l i g t 

t i l l r ä t t a v i s a 

p r o f e s s o r 

N i e t z s ch e

Agatha Schwarz beskriver i artikeln ”Austrian Fin-de-
Siècle Gender Heteroglossia” (2005) de uttryck för kvin-
nohat som växta fram under perioden för Druskowitz 
verksamhet. I det tyska språkområdet kan först nämnas 
neurologen Paul Möbius Om kvinnans fysiologiska svag-
sinthet (1900), där han till exempel skriver att ”Naturen 
önskar moderlig kärlek och trohet av en kvinna ... Det är 
därför kvinnan är barnslig, fryntlig, tålmodig och enfal-
dig”. Mot feministernas anspråk på högre utbildning för 
kvinnor förespråkar han att alla flickskolor ska stängas. 
För kritik av Möbius idéer behöver man inte vänta länge: 
Hedwig Dohm omnämner honom redan 1902 i sin bok 
Antifeministerna. Någon som hon inte kunde inkludera 
är Otto Weininger, som först året därpå publicerar sin 
oerhört inflytelserika Kön och karaktär (1903). Bokens 
spridning har att göra med att han fyra månader ef-
ter publikationen skjuter sig i bröstet i Beethovens hem. 
Handberg citerar Kön och karaktär i sin essä:

Man kan mycket väl fråga sig om kvinnor över hu-
vud taget ska uppfattas som människor, eller om inte 
min teori placerar dem tillsammans med växterna 
och djuren.

Medan till exempel Möbius ansåg sig vara kvinnans vän 
eftersom han ville rädda henne från feministernas ona-
turliga idéer, så är skribenter som Nietzsche och Strind-
berg rättframma i sitt hat, såsom ett brev från Georges 
Brandes till Nietzsche visar: ”[Strindberg] tycker särskilt 
mycket om er eftersom han tycker sig finna sitt kvinnohat 
hos er.” Nietzsches reaktion är att utan invändningar kon-
statera att de är ”fullkomligt överens rörande ’kvinnan’.”

Det var något speciellt som pågick i de centraleuro-
peiska intellektuellas värld vid den här tiden, ett ursin-
nigt könskrig som bedrevs med pennan men där många 
inblandade gick under: Weininger tar sitt liv, Nietzsche 
och Druskowitz hamnar på dårhus. Druskowitz var en 
av få som plockade upp samma typ av vapen som av 
männen var riktade mot kvinnorna i detta krig. Medan 
männen hade en arsenal av uppburna författare och fors-
kare på sin sida av kriget hade kvinnorna en ensam sol-
dat som inspärrad och omyndigförklarad avfyrade sina 
anklagelser mot mannen: ”han har förvandlat livet, som 
går ut på glädje, lätthet och korthet, till ett satanshel-
vete utan slut”. Efter Pessimistiska kardinalsatser skrev 
Druskowitz inget mer, och hon dog efter ytterligare 13 
år på sjukhuset. A 

ansökte om att få tillgång till sina finansiella medel för 
att grunda en kvinnotidskrift svarade Seidlhofer med ett 
nej och flera förolämpningar. Likväl gick publiceringen 
av Pessimistiska kardinalsatser igenom, och Handberg 
spekulerar i att det beror på att förmyndaren inte visste 
vad den handlade om då könsfrågorna först dyker upp 
i det tredje stycket. Kanske just av denna strategiska 
anledning? Hypotesen förstärks av det faktum att det 
har hittats ett dokument som är undertecknat av Dru-
skowitz, precis efter att boken kommit i tryck, där hon 

”lovar högtidligt att inte göra några nya ansträngningar 
att på egen risk låta trycka någon ny skrift”. Detta är 
det sista hon skriver. 

I sjukjournalen finns emellertid intressant material, 
trots att hon inte själv har skrivit det, såsom en vårdares 
anteckningar från feministen Emma McGuffins besök 
på sjukhuset. De två feministerna får tillåtelse att gå till 
ett värdshus och samtala, medan vårdaren sitter bredvid 
och nedtecknar diskussionen:

McGuffin: Ni missförstår mig, jag håller helt och hål-
let med er, men om er appell om grundandet av ett 
samhälle där mannen avskaffas blev verklighet, skulle 
könsrollerna bara bli de omvända och som i en ka-
ruselltur vore man snart tillbaka vid utgångspunkten.
Druskowitz: Det skulle åtminstone vara lite omväxling.
Båda kvinnorna skrattar

KVINNOHATET VID SEKELSKIFTET
Kvinnorörelsernas utbredning i det sena 1800-talets 

Europa åtföljdes av en våg av ovanligt explicit misogyni 
bland manliga intellektuella och forskare. Huruvida det 
verkligen är fråga om en motvåg gentemot feminismen 
är antagligen svårt att bevisa, men det finns åtminstone 
fall som visar att det inte enbart rörde sig om någon gam-
mal och etablerad misogyni som helt enkelt blottades 
av feministernas anspråk. Under sin tid som professor i 
Basel tillhörde Nietzsche den minoritet som, när frågan 
kom upp, röstade för att tillåta kvinnor på universitetet. 
Dessutom var de flesta av hans kvinnliga vänner vid den 
här tiden feminister, som han lärt känna genom bästi-
sen Malwida von Meysenburg. Bara något decennium 
senare var Nietzsche en av tyngsta sprängladdningarna 
i sekelskiftets explosion av kvinnohat. Om sina tidigare 
vänner skriver han i ett brev till sin syster:

För alla som svärmar för ”kvinnans emancipation” har 
det sakta, sakta gått upp att jag för dem är det ”onda 
djuret”. I Zürich, bland studentskorna, stor vrede 
mot mig. Äntligen!
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ATT STÄLLA ALLA KVINNOR SOM en grupp mot alla 
män är ingen väg för feminister att gå i ett 
samhälle där kamper för sexuella minoriteters 
rättigheter förs, där rasifierade personer käm-
par för att få synas och där funktionsnedsatta 
ställer krav på att öka sina möjligheter att röra 
sig fritt. 


Nyligen har det skapats rörelser för att sitta 
bredbent i kollektivtrafiken, det vill säga ta 
plats på samma sätt som män gör då de håller 
på med ”manspreading”. Den feministiska tan-
kesmedjan Hattu har lanserat kampanjen Nai-
nen, ota tilasi (Kvinna, ta din plats) i enlighet 
med sina systrar i USA. Hälften av armstöden 
är våra! menar de på Facebook.


Men kommer de som lever i samma stadsut-
rymme någonsin att kunna dela på armstöden 
jämnt? Är det vad feminister vi uppnå – en 
jämn tufördelning?


Kampanjer och jippon som uppmuntrar 
kvinnor att ta den plats de vanligtvis inte blir 
tilldelade i ett patriarkalt samhälle kan vara 
upplyftande för många, också för män som 
själva märkt och oroat sig för denna snedvrid-
ning. Det som lider i en dylik uppsättning är 
ändå feminismens djup och vidd som utarbe-
tats under flera årtionden. Flera av de kamper 
som förts för att komma över den skarpa 
linjedragningen mellan könen faller i glömska. 
Feminister som kämpat för att skapa jämlika 
samhällen där alla sorters marginaliserade 
grupper får ta plats, faller i glömska. 

Att sitta bredbent är inget privilegium som alla 
män har. Frågan gäller stadsutrymme och vilka 
kroppar som får ta plats där. Främst är det 
vita heterosexuella urbana män som har för-
körsrätt, medan transpersoner, rasifierade män 
och funktionsnedsatta män inte automatiskt 
har det. Det är flera som definierar sig som 
kvinnor, inklusive jag själv, som upplever sig 
ha lättare att ta åt sig utrymme än flera andra 
marginaliserade personer. 


I en samtid där nationalismen ökar i och med 
nya blomstrande extremhögergrupperingar och 
öppet rasistiska partier som flirtar med fascis-
men är det viktigt att inte reducera de feminis-
tiska frågorna till att handla om endast de två 
könen och deras representation. På euro peisk 
nivå hotar flera länder med att stänga grän-
serna och flyende populationer hålls tillbaka 
genom förstärkt gränsbevakning. Därför är 
det i de feministiska antirasisternas intresse att 
se till att redan marginaliserade grupper inte 
marginaliseras ytterligare, att repressiv politik 
inte försämrar våra rättigheter och att kampen 
istället förs för att utöka rättigheterna och 
jämställdheten. Vi vill inte bara ha hälften av 
armstöden, vill ha allt åt alla! A

Skribenten spenderar sin sommar med att 
läsa feministisk 30-tals litteratur, sätta in 
sig i Eu-migranternas situation i Europa 

och skriva spontana kolumner.

hälften av 
armstöden 
räcker inte

att sitta 
bredbent 
är inget 

privilegium som 
alla män har.
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TEXT: Olivia Maury



skyldig 
eller 
inte?
”IT’S A THEME THAT HAS been kind of ever-present 
on the show – women constantly being evalu-
ated and the sort of rage men have for anyone 
who is not a ‘10’. /.../ there is like this weird 
anger towards women who feel comfortable 
in their own skin and aren’t afraid to show it. 
And these conversations are coming from men 
who are so far from being in a league where 
they would be attractive enough to be consid-
ered [on par].”


Så sade komikern Amy Schumer nyligen i 
Vanity Fair och showen hon refererar till är 
hennes egen sketch show Inside Amy Schumer 
som nu är inne på sin tredje säsong. Dubbel-
moral är ett ämne Schumer ofta återkommer 
till i Inside Amy Schumer. I ”Would You Bang 
Her” ska en manlig fokusgrupp säga sitt om 
hennes show men allt de vill betygsätta är 
hennes utseende. I ”Football Town Nights” tar 
hon sig an våldtäktskultur inom sport och i 
”A Very Realistic Military Video Game” det 
förstnämnda inom militären.


Men den sketch som verkligen står ut är en 
ambitiös parodi av Sidney Lumets klassiska 
drama 12 Angry Men (1957). Filmen handlar 
om 12 jurymedlemmar (det är USA så det är 
frågan om lekmän) som har i uppgift att be-
stämma om en ung man från slummen i New 
York är skyldig till mordet på sin far. Alla 
utom en jurymedlem röstar för att döma men 
en, jurymedlem nummer 8, röstar emot för att 
få igång en diskussion.


I Amy Schumers sketch ”12 Angry Men Inside 
Amy Schumer” hittar vi åter 12 jurymed-
lemmar, men denna gång ska de bestämma 
om Amy Schumer är skyldig till att vara för 

oattraktiv för att få synas i TV. Än en gång 
vill alla döma utom en. ”It’s not easy for me 
to raise my hand and end a girl’s life without 
talking about it first.” säger jurymedlem 8 
(John Hawkes) och så kör vi igång.


Sketchen är inte bara imponerande i sin re-
kreation av källmaterialet. Den är också en 
ytterst intelligent titt på hur män pratar om 
kvinnor, speciellt kvinnor som på något sätt tar 
plats, som har integritet. Jurymedlemmarna får 
gång på gång yttra argument och åsikter som 
ständigt florerar. Det är en logik som står och 
faller med sin misogyna världsbild. ”Well, no 
women are funny but if you have to hear them 
blab, they better at least be hot.” säger Paul 
Giamattis jurymedlem vid ett tillfälle, och det 
finns också oro bland männen att kvinnor som 
Amy ska få andra kvinnor att tro att de också 
förtjänar att synas. (”Look, the point is, the 
more she’s out there flaunting that chipmunk 
face, the more her type becomes acceptable.”)


Bland bevismaterialen finns en dildo (istället 
för filmens kniv). Logiken: Om män faktiskt 
fann henne attraktiv, skulle hon då behöva en 
dildo? Ett annat bevis är att hon pratar om sex 
i sin stand up-show. Det betyder ju helt klart 
att hon är en hora. En är inte helt övertygad: 
”Just because she talks about sex doesn’t mean 
she sleeps around.” En annan kontrar: ”Well, 
then she’s worse than a whore. She’s a tease! 
Clowning around up on stage, yapping about 
her clam without using it.”


Argumenten för att fria Schumer är minst 
lika huvudlösa som argumenten för att fälla 
(fulare flickor försöker mer, hon är okej när 
en inte har glasögon på etc.). Och det är det 
som är hela poängen – vad som än sägs präglas 
diskussionen av en misogyn diskurs. Schumer 
låter sketchen handla specifikt om kvinnor 
inom komedivärlden, men retoriken kan appli-
ceras på nästan vad som helst. Det finns en idé 
om att det är okej att prata om kvinnor precis 
hur som helst. Vissa kallar det yttrandefrihet. 
Jag skulle kalla det kvinnohat. A

Skribenten är kulturskribent, 
filmkritiker och författare.
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25.09–09.10
Sädekehästä 
– Täydellisen politiikka

Föreställningen Om gloria – 
fullständighetens politik skapar en 
förbindelse mellan de sfärer som 
omger, genomtränger och förenar 
våra kroppar – de samhälleliga, 
de mystiska, de resonerande, de 
mellanliggande och de porösa 
sfärer i vilka vi föds till det vi är. 
Språk enligt publik  
(finska/svenska/engelska). 
Kiasmas teater, Helsingfors 

1.10 KL. 18

ASTRA-Release

Release för det nummer av 
ASTRA du håller i handen.
LeSpacé, Helsingfors

17.10 KL. 15–17 

Dress A-long at 
Arbis: Dyke Hard

The new film Dyke Hard (Bitte 
Andersson, Sweden, 2015, 82 
min.) is a norm-busting explosion 
of color with both depth and 
meaning. Come and dress-
along if you want! The film is in 
English. A collaboration between 
Regnbågsankan and Walhalla r.y. 
The event is part of  
Regnbågshelgen 2015. K15.

Arbis, Helsingfors

HÖR GÄRNA AV ER 
TILL ASTRA OCH 
TIPSA OSS OM 
MERA PLATSER 

OCH HÄNDELSER 
SOM INTRESSERAR 

FEMINISTER!

Kalender

4.10 KL. 18.05–19.35

Möt författaren: 
Thomas Brunell

Falla och tala är en smärre explosion. 
Brunell skriver om bl.a. manlighet, 
feminism, prostitution, barnlöshet 
och Ryssland. Jenny Kajanus 
intervjuar. Evenemanget är en del av 
Regnbågs-helgen. 
Arbis, Helsingfors

VECKA 42
Regnbågsankans 
årliga Regnbågshelg

Det bjuds t.ex. på matlagningskurs 
i regnbågens färger 15.10 med 
Larrie Griffis i Arbis kurskök.

22–25.10
Helsingfors bokmässa

ASTRA är på plats i tidskriftsmon-
tern, så kom och tala med oss 
och teckna en prenumeration till 
mässpris. Eller varför inte passa på 
att köpa andra ASTRA-produkter? 
UNDER MÄSSAN ORDAS ÅTMINSTONE 
FÖLJANDE FEMINISTISKA PROGRAM:

TORSDAG KL. 16: Anna Lindholm  
berättar om boken Projekt Ines 
som kommer ut i höst och som du 
kan läsa en bit av i det här num-
ret av ASTRA. Arrangör: Schilds& 
Söderströms

FREDAG KL. 15: ASTRA diskuterar mäns 
längtan efter barn med Jeanette 
Östman och några av de män hon 
intervjuat till sin bok om längtan  
efter barn. Arrangör: ASTRA och  
Schilds& Söderströms

FREDAG KL. 17.30: Feminister och 
mänskliga rättigheter. Hur ser mr 
ut? Hur används de? Vilka län-
der har gått med på vad? Astra dis-
kuterar mr som ett verktyg i femi-
nistiskt och anti-rasistiskt arbete 
med Päivi Mattila och Eva Biaudet. 
Arrangör: ASTRA

LÖRDAG KL. 12.30: Kärlek❤Feminism 
= Sant? Hur ser en feministisk kär-
lekshistoria ut? Hur älskar feminis-
ter? Kan kärlek vara politiskt? Det 
och mycket mer diskuterar vi med 
Märta Tikkanen. Arrangör: ASTRA

–10.1.2016
Flickkungen 
– Made in Turku

Utställningen Flickkungen – 
Made in Turku belyser bitar av 
drottning Kristinas historia.
Åbo slott, Åbo

2.11 KL. 10–15.30

Praktiska metoder för
våldsförebyggande arbe-
te ur ett genusperspektiv
En fortbildningsdag med fokus 
på praktiska preventiva metoder. 
Under dagen får en bekanta sig 
med våldsförebyggande arbete 
med unga ur ett genusperspektiv. 
Peter Söderström från den svenska 
frivilligorganisationen Män för 
jämställdhet föreläser om deras 
verksamhet, Magnus Loftsson 
presenterar därefter handboken 
”Inget att vänta på” vilken ger 
en struktur och grundkunskap 
om våldspreventivt arbete i 
förhållande till barn och unga med 
ett integrerat genusperspektiv. 
De Ungas Akademi, Helsingfors

5–9.11
Bokkalaset i Ekenäs

ASTRA är på plats i år igen! Kom 
förbi biblioteket på fredag 
och lördag och teckna en 
prenumeration till specialpris och 
handla fina ASTRA-produkter. Vi 
ordnar också följande program:
FREDAG KL. 14–14.45: ”Män och 
(s)könlitteratur – kan det bli 
annorlunda?” 
LÖRDAG KL. 11–11.45: ”Feminism 
och svenskfinland – en annorlunda 
framtid?”
Ekenäs bibliotek, Ekenäs

21.11  KL. 10–18

FemF – Feministiskt 
forum 2015 

FemF är den största händelsen i 
Finlands feministiska kalender 
– en heldag av feministisk 
diskussion: föreläsningar, 
workshopar, kultur. Årets tema är 
intersektioner, med detta betonas 
den mångsidiga sociala värld 
där t.ex. ålder, kön, etnicitet och 
kropp påverkar våra identiteter 
och upplevelser i samhället. FemF 
är gratis och flerspråkigt och vi 
kan speciellt tipsa om ASTRAs 
feministiska speed dating som 
ordnas under dagen.

Barnvakt finns. 
Arbis, Helsingfors

13.11 KL. 9.30–11.00

Författarsamtal med 
Märta Tikkanen 

Hur såg feminismen ut på 
70-talet? Märta Tikkanen 
diskuterar sitt författarskap 
tillsammans med läsambassadören 
Katarina von Numers-Ekman.
Arbis, Helsingfors

1.12  KL. 9–15

Mentorskap som 
jämställdhetsverktyg

Seminariedagen erbjuder 
föreläsningar och diskussioner 
om mentorskap som verktyg för 
förändringar i jämställdhetsarbete. 
Sara Haraldsson från 
Maktsalongens föreläser om 
att skapa ett jämställt ungt 
civilsamhälle och i längden ett 
mer rättvist samhälle och Jenny 
Asplund från Luckan Integration 
föreläser om mentorskapsprojektet 
FIKA och hur mentorskap kan 
användas för att främja integration 
av nya finländare.

Målgruppen är föreningar 
och organisationer som är 
intresserade av att arbeta med 
mentorskap som ett verktyg för 
ungas medborgarskap och ökade 
delaktighet.
De Ungas Akademi, Helsingfors



✂

Vill du prenumerera på  
ASTRA eller ge någon en  
gåvoprenumeration?

Prenumerera
Ge tidningen i present
Göra en adressändring

VÄLJ PRENUMERATION (4 NR)
Finland:   39€
Studerande/Pensionär: 30€

Övriga Norden:   44€ / 440 sek
Studerande/Pensionär: 39€

Övriga världen:  47€
Studerande/Pensionär: 42€

GÅVOPRENUMERATION (4 NR.)
FÖR DIG SOM ÄR PRENUMERANT 
Finland:   30€
Övriga Norden:  34€
Övriga världen:  36€

GÅ IN PÅ: astra.fi  
ELLER SKICKA BLANKETTEN  

NEDAN TILL ADRESSEN:  
Tidskriften Astra

Tallbergsgatan 1/175
00180 Helsingfors, Finland

SKICKA E-POST TILL ADRESSEN:
prenumeration.astra@gmail.com

SKICKA TIDNINGEN TILL
Förnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
E-post:

BETALARE BEHÖVS BARA OM 
UPPGIFTERNA ÄR ANDRA ÄN OVAN
förnamn:
efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
ort:
telefon:
e-post:

JAG VILL:

Prenumenera! Ordlista
ANDROFOBI: rädsla för män

ANTAGONISM: fiendskap eller 
motsättning

BROMANCE: en nära och emotionellt 
laddad vänskap mellan två eller 
flera män. Tänk romans, men byt 
ut kyssar mot ryggdunkningar

CISMAN: en man som alltid identi-
fierat sig själv som man, som vid 
förlossningen identifierats som 
man och som av andra människor 
uteslutande identifieras som man

DISKURS: en sammanhängande  
helhet av idéer och begrepp

GENUSKODER: de saker som tradi-
tionellt kopplas i hop med endera 
maskulinitet eller femininitet (ex. 
färgerna blått och rosa)

INTERSEKTIONALITET: att se flera 
makt ordningar samtidigt och förstå 
hur dessa samverka

MANSPREADING: att sitta väldigt brett, 
det klassiska exemplet är män som 
på det sättet har upp mycket plats i 
allmänna färdmedel

MISANDRI: manshat, hat mot män

MISOGYNI: kvinnohat, hat mot 
kvinnor

RASIFIERA: den process där en 
 person eller grupp på basen av sitt 
utseende eller ursprung  utsätts 
för rasistiska antaganden och 
bemötande

SAMTYCKESLAGSTIFTNING: en lag-
stiftning som kriminaliserar 
 sexuella handlingar som sker  utan 
samtycke

SEXISM: t.ex. diskriminering base-
rad på könstillhörighet

STRINGENT: konsekvent eller strikt

MERA INFORMATION  

PÅ WWW.ASTRA.FI

psst:
astra nu  
också  
digitalt!
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saken är nämligen 
den att det inte 
är frågan om ett 

missförstånd.  
ingen tror på 

fullaste allvar  
att feminism är 

manshat.
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