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Introduktion
Hej! Vad kul att ni är intresserade av att starta detta viktiga samtal om normer kopplade till hållbarhet. Detta samtalsmaterial riktar sig till er som är intresserade av att tillsammans utforska
och diskutera de normer som ges uttryck för i er vardag.
Få koll på er roll i den hållbara omställningen!

Forskningen bakom detta material
Materialet utgår ifrån tre olika sorters maskulinitetsnormer som är ett resultat av Martin
Hultmans och Paul M. Pulés forskning. De tre
normerna är industrimoderna, ekomoderna och
ekologiska maskulinitetsnormer och finns
beskrivna i bilaga 1. Kom ihåg att läsa den, så
blir del 1 av materialet lättare att genomföra.
Detta material är inspirerat av “Att ställa om
tillsammans - Samtalsmaterial om boende och
hållbarhet”, utvecklat inom forskningsprojektet Könad Hållbarhet, samt samtalsmaterialet
“Män i klimatkrisen” från organisationen MÄN.

Upplägget på själva träffen
Detta material är framtaget för att underlätta
samtal och diskussion kring hållbarhet i relation till olika normer/synsätt. Materialet
används under en träff och är uppdelat i två
delar:
Del 1: Vidga vyerna - diskussion och introduktion av maskulinitetsnormer kopplade till
hållbarhet
Del 2: Blicka inåt - reflektion kring vår egen
vardag

Att hålla en samtalsträff
Vilka kan vara med?
Ni kan vara 3-9 personer. Det uppmuntras att
få med personer som har varierande engagemang och inställning till hållbarhet i gruppen,
för att möjliggöra ett brett utbyte.
Vem leder gruppen?
Den som tar initiativ till träffen är också
samtalsledare. Samtalsledaren har extra koll
på instruktionerna för att få samtalet att flyta
smidigt och ser också till att hålla tiden så att
alla olika moment hinns med.

I del 2 där samtalet sker på ett personligt plan
kommer samtalsledaren börja dela med sig
av sin egen berättelse. Då sätts nämligen en
så kallad “berättarnorm”. Om samtalsledaren
vågar vara personlig, gör hen det lättare även
för andra att våga vara personliga.
Var, när och hur ses ni?
Ni kan antingen ses fysiskt eller digitalt, men
se till att vara på en plats där ni kan tala
ostört.
Beräkna att träffen tar 1,5-2,5 timmar. Tidsangivelserna för varje steg är ungefärliga och
beror på hur många deltagare som är med.
För att få till ett tryggt och givande samtal kan
ni följa nedanstående beskrivningar till “Stora
och Lilla Rummet”. Denna struktur är väl beprövad inom organisationen MÄN:s samtalsmetodik.

Stora Rummet och Lilla Rummet
Samtalen sker i något som kallas Stora och
Lilla Rummet. Rummen är inte fysiska rum,
utan beskriver två samtalssätt som leder in
samtalet på olika nivåer. För ett samtal om
strukturerna i samhället i stort passar det
Stora Rummet, där vi diskuterar öppet och
respektfullt och ger plats för allas åsikter. Här
tar samtalsledaren extra
ansvar för att ordet fördelas rättvist.
För personlig reflektion kring deltagarnas egna
vardag passar det intima Lilla Rummet där vi
lyssnar aktivt utan att avbryta den som talar
eller kommentera vad den sagt. Den som pratar berättar endast sånt som hen är bekväm
med att dela med andra och det som sägs här
får inte spridas utanför gruppen. Däremot får
vi berätta vad vi själva har delat och upplevt.

Träffas och samtala
Till dig som samtalsledare –
att göra innan träffen
1. Läs igenom hela detta samtalsmaterial,
inklusive alla bilagor.
2. Bestäm plats, starttid och sluttid för
träffen. Beräkna ca 1,5-2,5 timmar för
träffen för att få marginal att bli klara i tid.
Beräkna tiden efter hur många deltagare
som är med.
3. Fundera över vad du som samtalsledare vill berätta utifrån de frågor och ämnen
som finns i detta samtalsmaterial. Tänk
även ut vilka tre kort (i del 2) som du vill
prata om.
4. *Vid fysisk träff*
Skriv ut hela detta samtalsmaterial i ett
exemplar som kommer vara ditt eget.
Bilagorna skriver du ut i lika många exemplar som det står på bilagorna.
Ställ i ordning stolar i en cirkel med ett
bord i mitten.
*Vid digital träff*
Välj en tjänst för videosamtal (exempelvis
Zoom) där ni ses. Mejla en länk eller instruktioner om hur deltagarna kan ansluta
till ert videosamtal. Kom ihåg att välja en
tjänst där du som samtalsledare har möjlighet att skärmdela.

Steg 3. Gå igenom Stora och Lilla Rummet (5
min)
Läs upp informationen om Stora och Lilla Rummet (s. 4). Går informationen att förstå? Gör
eventuella ändringar eller tillägg efter önskemål.

DEL 1 - Vidga vyerna
Steg 1. Introducera Stora Rummet och de tre
normerna (5-10 min)
Informera deltagarna om att vi ska börja med
att definiera de normer som vi ska prata om
idag. Berätta att vi ska ha ett mer öppet samtal
i Stora Rummet.
*Vid fysisk träff*
Ta fram dina utskrifter av bilaga 2 och lägg på
bordet till varannan deltagare (alltså delar två
deltagare på varje utskrift) och läs upp de tillhörande beskrivningarna (bilaga 1).
*Vid digital träff*
Visa de tre illustrationerna (bilaga 2) på skärmen.Läs upp de tillhörande beskrivningarna
(bilaga 1).
Steg 2. Diskutera normerna (10-15 min)
Diskutera följande frågor kring de tre olika illustrationerna:
- Kan ni ge några exempel på hur dessa
normer/delar av dessa normer syns i samhället?
Exempelvis situationer, personer eller något helt
annat.
- Vilka tydliga skillnader ser ni mellan de
olika normerna?

Till dig som samtalsledare –
att göra under träffen

PAUS (5 min)

Steg 1. Hälsa alla välkomna (5 min)
När alla är på plats – välkomna och berätta
kortfattat hur det kommit sig att du/ni har tagit
initiativ till att ni ska ses och använda detta
samtalsmaterial. Läs gärna upp de två första
styckena av introduktionen (fram till “Att hålla
en samtalsträff”) i början av detta material (på
sida 4).

Steg 1. Introducera Lilla Rummet (5 min)
Informera deltagarna om att det är dags att gå
från det Stora Rummet till det Lilla Rummet.
Påminn deltagarna om att Lilla Rummet
handlar om personlig reflektion och aktivt
lyssnande.

Steg 2. Bryt isen (5 min)
Diskutera följande frågor:
- Varför har jag valt att gå på denna träff?
- Vilka förväntningar har jag på denna träff?

DEL 2 - Blicka inåt

*Vid fysisk träff*
Visa och lägg fram bilaga 3 med de tolv olika
korten och tillhörande nyckelorden. Dela sedan
ut varsin utskriven sida av bilaga 3, samt varsin
penna till varje deltagare.

*Vid digital träff*
Skärmdela bilaga 3.
Steg 2. Beskriv tillvägagångssättet (5 min)
Förklara att alla kommer få 2 min på sig att
enskilt välja tre av korten som står för något de
själva tycker att de ger uttryck för i sin vardag.
Sedan kommer var och en under 3 min få berätta om sina känslor, tankar och erfarenheter i
förhållande till de tre korten de har valt. Förtydliga att under en persons tur får ingen annan
kommentera eller avbryta på något sätt.
Steg 3. Visa hur en tur går till (5 min)
*Vid fysisk träff*
Du startar turen genom att, på pappret, ringa in
de tre kort du har valt. Lägg sen pappret framför dig på bordet och vänd på det så alla kan
se det. Ställ timern på 3 min och prata om de
korten du har valt.
*Vid digital träff*
Börja med att säga att för att komma ihåg vilka
illustrationer man väljer så kan man anteckna
det för sig själv fysiskt eller digitalt.
Ställ en timer på 3 min och prata om de tre
korten du har valt. När du börjar säger du tydligt vilken illustration du pratar om och ställer
muspekaren på den, så alla kan hänga med.
Steg 4. Låt deltagarna välja kort (2 min)
Nu får alla deltagarna 2 min på sig att enskilt
välja och ringa in/anteckna de tre kort som var
och en vill prata om.
Steg 5. Runda i Lilla Rummet (15-30 min)
*Vid fysisk träff*
Förbered dig på att ringa in de kort som blir
valda på ett separat papper. Detta görs för att
se om några kort inte blir valda.
*Vid digital träff*
Förbered dig på att anteckna vilka kort som blir
valda på en separat lapp/på datorn. Detta görs
för att se om några kort inte blir valda. Kom
ihåg att under rundan flytta muspekaren till det
kort som deltagaren för tillfället pratar om.
En deltagare börjar med att säga vilka kort den
har valt och pratar sen i 3 min (du som samtalsledare sätter en timer). När tiden är slut,
nämner den första deltagaren en annan deltagare som ska fortsätta rundan. Den deltagaren
tackar först föregående deltagare och fortsätter
sen genom att själv förklara sina val i 3 min.
Denna procedur pågår till alla deltagare har fått
prata om sina val.

Steg 6. Diskutera korten som inte blev valda (10
min)
Om det finns kort som ingen i gruppen har valt,
diskutera dessa med alla. Hoppa annars över
detta steg.
*Vid fysisk träff*
Lägg fram det separata pappret (där du har
ringat in de kort som blev valda) på bordet så
alla ser dem. De som inte har blivit inringade
diskuteras. Säg vilket kort ni ska börja diskutera.
*Vid digital träff*
Berätta vilka kort som inte blev valda (som du
antecknade på en separat lapp/på datorn). Säg
vilket kort ni ska börja diskutera och ställ muspekaren på detta.
Diskutera exempelvis följande:
- Varför tror ni att ingen valde dessa (de som
inte är inringade)?
- Vilka normer tror ni dessa förmedlar?
Steg 7. Få koll på din roll. Diskutera vilka
normer/synsätt korten tillhör (10 min)
*Vid fysisk träff*
Ta fram dina utskrifter av bilaga 4 och lägg på
bordet till varannan deltagare (alltså delar två
deltagare på varje utskrift), så det blir synligt
för alla deltagare.
*Vid digital träff*
Visa bilaga 4 via skärmdelning.
Läs upp denna korta text för deltagarna:
De kort ni har valt hör alla till en eller flera av
de normer ni pratade om i det Stora Rummet i
del 1. Tillhörigheten kan ni se här.
- Om vi antar att dessa normtillhörigheter visar
vilka normer du ger uttryck för i din vardag,
vilka normer är det då?
- Är det den rollen/normen du vill ha?
- Hur får det dig att känna?
Ge alla deltagare 2 min att hitta vilka normer
korten de valde tillhör och fundera över frågorna. Be sen deltagarna att dela med sig av sina
tankar.
Steg 8. Avsluta och tacka för träffen (10 min)
Tacka alla deltagare för att de har varit med
och diskutera följande frågor:
- Vad har ni lärt er idag?
- Hur kan ni använda denna nya kunskap i er
vardag framöver?

Beskrivningar av maskulinitetsnormena
Behovet av ett annat förhållningssätt

Ekologiska maskulinitetsnormer

För att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling behöver vi nya sätt att förhålla oss till
både varandra och till de ekologiska system som
vi är beroende av. Forskning visar att vi behöver
se och ifrågasätta de normer och system som
genomsyrar samhället som det fungerar idag om
vi ska kunna lösa våra hållbarhetsutmaningar.
Exempelvis hur olika förhållningssätt till natur
och miljö kan kopplas samman med rådande
maktstrukturer.

De industri- och ekomoderna idéerna kan
kontrasteras med vad forskare kallar ett
”ekologiskt” eller socioekologiskt synsätt, som
också utforskas i detta samtalsmaterial. Det
innebär ett förhållningssätt präglat av inkännande, reflektion, solidaritet med människor
och djur, samt omtanke och omsorg. Där har
naturen, människor och andra djur ett egenvärde och ses som ömsesidigt beroende av
varandra, snarare än som resurser som vi kan
nyttja. Enligt ett ekologiskt synsätt är det logiskt att arbeta tillsammans för jämställdhet,
jämlikhet och hållbarhet, med utgångspunkt i
lokala gemenskaper och platsens
ekosystem. Nya tekniska lösningar är också
viktiga i detta synsätt, men det krävs att dessa
minskar resursanvändningen och tar hänsyn
till planetens begränsningar.

Industrimoderna maskuliniteter
Länge präglades samhällsutvecklingen av vad
forskaren Martin Hultman m.fl. kallar ett ”industrimodernt” synsätt. Detta ser vi spåren
av även i dagens samhälle, där fossilindustrin
och förnekelse av klimatvetenskap fortfarande
har ett starkt fäste. Vi kan även se det i våra
vardagsliv, där idén om ”det goda livet” ofta
innehåller konsumtion i form av exempelvis bilägande, semesterresor, köttkonsumtion, egen
villa och pool i trädgården. Det industrimoderna synsättet förutsätter användningen av naturen som en resurs för ekonomisk tillväxt och
individuellt välbefinnande utan större hänsyn
till klimat och miljö, där människan ses som
överordnad naturen och separerad från den.

Ekomoderna maskuliniteter
Idag präglas miljö- och klimatdebatten ofta av
ett ”ekomodernt” synsätt, som fokuserar på att
minska utsläpp och miljöpåverkan utan att behöva göra större systemförändringar. Till skillnad från det industrimoderna, så bygger det
eko-moderna förhållningssättet på en insikt om
de miljö- och klimatutmaningar vi står inför.
Det erkänner problemen, men ser lösningar
som bygger på tanken att vi med effektivare
teknik ska kunna fortsätta leva ungefär som
vanligt. Storskaliga tekniska lösningar som elbilar eller koldioxidlagring ska ge oss möjligheten
att leva och transportera oss ”klimatsmart”
eller ”grönt” inom rådande samhällsstrukturer.
Problemen med den fortsatta utvinningen av
jordens ändliga resurser, eller de sociala orättvisor som dagens system medför, uppmärksammas dock sällan.

Tips på vidare läsning:
Forskaren Martin Hultman har skrivit om
olika förhållningssätt i relation till maskulinitetsnormer och ett s.k. intersektionellt
perspektiv i flera böcker. Han sammanfattar framtagandet av samtalsmaterialet ”Män i klimatkrisen” (som även detta
samtalsmaterial inspirerats av) i denna artikel:
https://socialmedicinsktidskrift.se/index.
php/smt/article/download/2183/2091
Samtalsmaterialet ”Män i klimatkrisen” av
MÄN går att ta del av via denna länk:
https://mfj.se/assets/documents/prototyp-samtalsguide-klimat.pdf

Bilaga 2 - Maskulinitetsnormerna (För skärmdelning eller skriv ut ett exemplar per varannan deltagare)

De tre olika maskulinitetsnormerna

Industrimoderna

Ekomoderna

Ekologiska

Nyckelord:

Nyckelord:

Nyckelord:

Hierarki

Hierarki

Jämlikhet

Resursutnyttjande

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet

Industri

Teknik

Omsorg

Bilaga 3 - Kort kopplade till normerna
(För skärmdelning eller skriv ut ett exemplar per deltagare plus två extra)

Kort kopplade till normerna
Dessa kort används under Del 2 - Blicka inåt i Lilla Rummet.

INSTRUKTIONER
1.

Ringa in de
3 kort du vill
prata om

2. Prata om
dessa i ca 3
min när det
är din tur

Bilaga 4 - Normtillhörighet (För skärmdelning eller skriv ut ett exemplar per varannan deltagare)

Normtillhörighet

