P åståe n d e k o r t a t t s k r iv a & kl ip p a u t
”Män förvänta s vara o mh än d ertag an d e”
Många anser det. Samtidigt kan vi se att stereotypa egenskaper tuff och stark, obrydd, att inte visa känslor, står i
motsats till det. Det blir således svårt att vara omhändertagande utan att anamma omvårdande egenskaper som
att vara mjuk, inkännande eller att visa känslor.

”En c hef känn eteckn as av att ku n n a vara
h år d oc h b es täm d s narare än mju k o ch an passn in g sbar”
Om vi var tvungna att välja skulle nog många välja hård och bestämd snarare än mjuk och anpassningsbar. Det
handlar kanske om vem som oftast är chef och vilka egenskaper som vi associerar med ledarskap och makt. Att
till exempel kunna ta för sig, ta svåra beslut och styra en verksamhet med hela handen. Dessa egenskaper kopplas
ofta ihop med maskulinitet. Vi är nog samtidigt överens om att det är bra att kunna vara både och. Det här är
något som många män kan känna igen sig i, att en som man förväntas vara både tuff, stor, stark och bestämd, men
samtidigt inkännande, en omhändertagande förälder eller den som prioriterar om i planeringen för att vara mer
jämställd. Däremot tillåts en man oftare att ta större plats och vara just hård och bestämd jämfört med en kvinna
som då istället ofta beskrivs som för ”bossig” eller ”bitchig”.

”Det är vi kti gt att pappo r strävar efter
att ta ut 50 % av fö räld raled ig h eten ”
Då Sverige har öronmärkta “pappamånader”, finns det från samhällets sida tydliga riktlinjer på att män förväntas
ta ett större och mer jämställt ansvar som föräldrar. Det här sker samtidigt som män förväntas vara framgångsrika, ha pengar, inflytande, och en karriär. Dagens arbetsmarknad gör att det således blir svårt att uppfylla denna
tudelade maskulinitetsnorm.

”Det ans es vara masku lin t att vara välvård ad ,
ha s tora mu skler o ch bära skäg g ”
Många skulle svara ja på den frågan. Det samtidigt som att det anses omanligt att bry sig om eller vårda ens
utseende. Historiskt kan vi se att skönhetsnormer och krav kring utseende är något som i högre grad påverkat
kvinnor. Så är fallet än idag, samtidigt som forskning visar att normer kring utseende i allt högre grad även
påverkar män.

”Det ans es man lig t att ta risker”
Risktagande och framförallt mod förknippas ofta med maskulinitet. Men handlar mod och risktagande endast om
att kasta sig utför stup, köra bil snabbt eller kan det rentav vara modigt att gråta framför den där filmen tillsammans med sina vänner?

