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Jämställdhet, osäkerhet och patriarkal 
organisering 
 
Denna text redovisar resultatet av en kvalitativ metaanalys jag genomfört med utgångspunkt i 
fyra fallstudier. Resultaten från dessa fallstudier visade att vissa fenomen och mönster som 
utvecklas i relation till katastrofer eller katastrofliknande tillstånd är starkt könsrelaterade. De 
talade för att katastrofal osäkerhet kan ha med patriarkal organisering att göra.  
 
De fyra fall som undersökts är Kevinfallet i Arvika i augusti 1998, Titanics förlisning i april 
1912, den etniska rensningen av Srebrenica i juli 1995 och diskoteksbranden vid Backaplan i 
Göteborg i oktober 1998. De tre sistnämnda är tidigare publicerade i sin helhet (Folkesson, 
2005) medan den förstnämnda kommer att publiceras under hösten 2008.  
 
Syftet med den kvalitativa metaanalys som redovisas här har varit att undersöka förekomsten 
av likartade fenomen mellan de fyra fallen med avseende på kön och patriarkal organisering, 
och att diskutera dem i förhållande till jämställdhet. 
 
 

Den Store Fortelling om Likestilling 
1991 skriver Holter, Lorentzen och Oftung (1991) om den ”Store Fortelling” som 
jämställdheten blivit i de nordiska länderna i en sådan omfattning att man kan tala om 
”statsfeminism”. Det är en berättelse som säger oss att dagens kvinnor är på väg att frigöra sig 
från mångtusenåriga patriarkala bojor och traditioner. 
 
Om man nu väljer att se jämställdhet mellan könen som en berättelse, med ett 
diskursperspektiv, så varken började eller slutade denna berättelse 1991. Ungefär femton år 
senare berättas den vidare av Gertrud Åström (2005) som skriver följande i inledningen till 
slutbetänkandet för den utredning hon varit ordförande för, Makt att forma samhället och sitt 
eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 205:66): 
 
Sverige är världens mest feministtäta land. Det är inte vetenskapligt belagt men jag håller det för att vara en 
trolig hypotes. Inte i något annat land som är mig bekant är debatten om feminismen och jämställdheten så bred 
och så intensiv. Som en tråd genom diskussionens svängningar löper tanken om att en annan ordning än den vi 
har är möjlig. Det finns en väldig styrka i den tråden. Tanken om ett samhälle där kvinnor och män fullt ut är 
likvärdiga människor är ett hopp för många, kanske ett hot för några. (SOU 2005:66, sidan 39) 
 
Redan Mary Wollstonecraft (1792/1997) hade denna tanke. Hon framförde till Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord att den nyskrivna revolutionära franska författningen rymde 
en allvarlig brist genom att förvägra halva människosläktet tillträde till landets styre och 
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därmed behövde arbetas om. Berättelsen om den rådande könsordningen och behovet av att 
ersätta den med en annan och mer jämställd pågår sedan länge och fortfarande. 
 
TCO genomförde i år, för tredje gången, en undersökning av sambandet mellan 
lön/arbetsinkomst och familjetyp med avseende på män och kvinnor mellan 25 och 40 år 
(Överberg & Orpana, 2008). Den visade återigen att lön/arbetsinkomst skiljer sig dels mellan 
dem som har barn och inte dels mellan män och kvinnor, men på olika sätt. Män med barn 
visar sig ha högre lön än barnlösa män medan motsatsen gäller för kvinnor. Kvinnor har 
visserligen lägre lön från början men skillnaden accentueras när de får barn. Utredarna 
konstaterar att det fortfarande är mycket traditionella mönster som råder och Sture Nordh, 
ordförande i TCO, skriver: ”Det står med andra ord näst intill still på området”. 
 
Inom ramen för den ovan nämnda utredningen (SOU 205:66) gjordes en uppföljning av de 
insatser som genomförts sedan dåvarande regeringen 1993 lade fram sin 
jämställdhetspolitiska proposition Delad makt delat ansvar (Proposition 1993/94:147). I 
denna proposition var maktperspektivet centralt. I uppföljningen dras slutsatsen att man 
tillämpade ett alltför snävt maktbegrepp då man i stort sett enbart undersökte 
representationsfrågor. Man konstaterar att kvinnors representation ökat under perioden inom 
den politiska eliten men fortfarande är klart underrepresenterade inom vetenskap, förvaltning, 
kultur, massmedier, organisationer, svenska kyrkan och näringslivet. Framförallt när det 
gäller indirekta representationsformer som inte redovisas offentligt råder fortsatt samma 
mansdominans. Resultatet av denna uppföljning föranledde utredarna att på sidan 26 i sitt 
slutbetänkande (SOU 2005:66) föreslå följande övergripande mål för jämställdhetspolitiken: 
”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv”.  
 
Men är inte detta att återigen och ytterligare en gång konstatera och säga samma sak som 
konstaterats och sagts oändligt många gånger tidigare under lång tid? Metabudskapet i den 
mer än tvåhundraåriga berättelsen måste väl framförallt vara att det står ”näst intill still på 
området”. Enskilda män, grupper av män och kategorier av män underordnar och utesluter 
kvinnor från rättigheter, resurser och positioner till förmån för sig själva och sitt eget kön. 
Trots varierande former och sammanhang där denna marginalisering och underordning äger 
rum framträder den fortfarande som ett tydligt urskiljbart mönster; mäns konsekventa 
överordning över kvinnor. Ett mönster som traditionellt benämnts manssamhället eller 
patriarkatet, i bestämd form singularis. 
 
Trots den långa berättelsen om manssamhället och dess alternativ, det jämställda samhället, 
har det senare ännu inte infunnit sig i enlighet med debatten och den officiellt uttalade 
politiska viljan. Män håller ihop, sluter sig samman, etablerar positioner, skapar lojaliteter, 
bildar grupperingar, indirekta representationsformer, brödraskap, institutioner, formerar 
normer, regler, lagar, vanor, traditioner, utvecklar förklaringsmodeller och särskiljande 
verksamheter på samma sätt i dag som tidigare, med det resultatet att kvinnor konsekvent 
exkluderas och underordnas. Hur kan det komma sig?  
 
Ett enkelt svar är att det ger fördelar. Men det ser jag som alltför förenklat av det skälet att 
alla män inte har samma självklara fördelar av den patriarkala könsmaktsordningen. 
Hegemonibegreppet används för att fånga in det faktum att det parallellt med patriarkal 
könsmakt föreligger mängder av variationer och motsättningar inom könskategorin mellan 
enskilda och olika kategorier av män (Connell, 1987, 1995, 2000; Nordberg, 2000). Ett annat 
faktum är att de patriarkala, hegemoniska och homosociala uteslutningarna av kvinnor inte är 
100%-iga. Under vissa villkor kan kvinnor släppas in, om än inte i de exklusiva brödraskapen 
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och på samma villkor som män, så dock till vissa positioner med makt över beslut och 
resurser. 
 
När det gäller jämställdhet mellan könen är det uppenbarligen skillnad mellan vad som sägs 
och vad som görs, mellan ord och handling, mellan retorik och praktik (Sundgren Grinups, 
1996). Trots ”statsfeminismen” är det inom statens och andra verksamhets- och 
ansvarsområden möjligt att säga en sak och göra något annat. Den stora berättelsen slår inte 
igenom i praktiken och jämställdhetsdiskursens performativa makt och förmåga att 
materialisera i form av faktisk realitet har uppenbara begränsningar.  
 
Börjesson & Palmblad (2007) skriver följande i Diskursanalys i praktiken: 
 
Här finns vidare en kritik av olika typer av monolitiska historieskrivningar: att det skulle finnas en obestridlig 
historisk kanon genom vilken vi kan få veta hur historien egentligen sett ut – bortom alla perspektivval. Om det 
alltid finns en hel rad av versioner – vilken ska då föras fram? Om det inte finns någon enskild måttstock att 
bedöma berättelser med – vilken ska vi då utse som sann, och på vilka grunder? Inom diskursanalysen blir 
grundfrågan snarare inriktad på vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss tid och på en viss plats. 
(Sidan 11) 
 
Berättelsen om patriarkatet och dess motsats, jämställdheten, är i vissa avseenden en 
monolitisk historieskrivning eftersom den för fram föreställningen om en mångtusenårig 
patriarkal könsmaktsordning. Med envishet berättas genom generationer och sekler om 
kvinnors systematiska underordning och marginalisering i förhållandet till män. Denna 
monolitiska historieskrivning passar dåligt in i dagens dominerande postmoderna och 
poststrukturella ontologi och epistemologi som hävdar att det alltid finns flera versioner av 
kunskap om verkligheten och att den är beroende av det perspektiv man valt för att undersöka 
och begripliggöra fenomen och tillstånd.  
 
Begreppet patriarkatet, i bestämd form singularis, är monolitiskt på samma sätt. Det utesluter 
andra begrepp genom att hävda mäns konsekventa överordning över kvinnor över tid och 
rum. Genom att använda sig av detta begrepp hävdar man att patriarkatet är den enda kända 
versionen av relation mellan könen. Är det rimligt eller inte? Finns det sammanhang, fenomen 
eller typer av händelser där kvinnor är konsekvent överordnade män? Eller där män och 
kvinnor är konsekvent jämställda? Skulle man kunna välja vetenskapliga perspektiv som gav 
en annan historieskrivning än den att män under långa tider varit och är konsekvent 
överordnade kvinnor? Jag tvivlar på det, eftersom det inte tycks finnas så mycket som talar 
för det.  
 
Det perspektiv jag valt som analytiskt raster i denna studie utgår från begreppet patriarkat, 
definierat som mäns konsekventa överordning över kvinnor. Jag menar att det är ett relevant 
och meningsfullt begrepp när det gäller att undersöka, beskriva, begripliggöra och förklara 
varför det ”står näst intill still” när det gäller förändringar av den rådande 
könsmaktsordningen. 
 
 

Frågeställning 
Följande frågeställning har gett inriktning åt arbetet med studien: 
 

Kan trögheten i jämställdhetsutvecklingen ha med osäkerhet, hot och katastrofrelaterade 
fenomen att göra? 
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Fyra fallstudier 
Den metod som tillämpats i denna studie är tematisk analys (Hayes, 2000) på metanivå, för att 
finna gemensamma nämnare mellan de fyra fallen med avseende på kön, könsrelaterade 
fenomen och patriarkal organisering. 
 
 

Kevinfallet i Arvika i augusti 1998 
Söndagen den 16 augusti 1998 påträffades en fyraårig pojke död i vattenbrynet vid 
Glafsfjorden i Arvika och det visade sig snart att någon form av brottslig handling låg bakom 
dödsfallet. Denna tragiska och dramatiska händelse satte de etablerade lokala organisationerna 
ur spel. De var inledningsvis relativt bortkomna när det gällde att bemöta och hantera den 
lavinartade utvecklingen av följdfenomen efter händelsen – tills representanter för 
räddningstjänsten ”klev in” för att hjälpa till.  
 
Inom räddningstjänsten hade man snabbt uppfattat signaler som talade för ett annalkande 
lokalt kristillstånd. Man tog snabba initiativ till att nyckelpersoner kom samman för att utbyta 
tankar, samla information, finna ett gemensamt språk och formera en fungerande 
organisation. Genom dessa initiativ upprättades en samlingspunkt, ett samlat fokus och en 
gemensam bild av de situationer och tillstånd som avlöste varandra. Representanter för 
räddningstjänsten verkade som katalysatorer och ordnande princip när det gällde att 
mobilisera och organisera ett situationsanpassat ledarskap och nätverk för styrning och 
ledning i det kritiska tillstånd man hamnat. 
 
Den roll dessa representanter för räddningstjänsten tog på sig var informell, man saknade 
formellt mandat. Räddningstjänstledningens initiativ utgick från tolkningen av ett generellt 
beredskapsuppdrag och det ansvar man kände för tillståndet i kommunen. Men det var 
personliga kontakter och den goodwill man hade som person som gav grunden för inflytandet 
på organiseringen av arbetet, och aktörernas kön. Alla i det centrala nätverk som knöts 
samman på detta sätt till en ledande operativ enhet, var män. Det var således uniformerade 
män som i ett inledande gränskaotiskt tillstånd, informellt och i samförstånd med varandra 
skapade organisatorisk form för de samlade insatser som genomfördes. 
 
 

Titanics förlisning i april 1912 
Den 2 april 1912 lämnade det nybyggda passagerarfartyg Titanic skeppsvarvet i Belfast för att 
två veckor senare vila på havets botten efter en kollision med ett isberg. 712 personer av 
2207, 32,3%, räddades, 358 flickor och kvinnor av 489, 73,2%, och 354 pojkar och män av 
1718, 20,6%. Denna skillnad mellan könen är starkt statistiskt signifikant och förklaras av den 
regel som tillämpades under räddningsarbetet ombord; ”women and children first”. 
 
Kollisionen innebar att män började samarbeta med varandra. Inledningsvis de högsta befälen 
och fartygets konstruktör för att bedöma skadornas omfattning och konsekvenser. När man 
konstaterat att fartyget skulle sjunka iscensattes ett omfattande räddningsarbete. Detta utgick 
från den uniformerade och hierarkiskt ordnade besättningen som placerade sig längs relingen 
på fartyget. Deras uppgift var, understödda av män bland passagerarna, att organisera 
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räddningsinsatsen enligt principen, ”women and children first”. Kvinnor och barn 
eskorterades till livbåtarna och evakuerades från fartyget. 
 
Man kan finna flera former och grader av korrekt respektive inkorrekt uppträdande hos män i 
denna situation. Korrekthet dikterades av normer om gentlemannamässighet och att handla i 
enlighet med dessa. Det innebar bland annat att ta ett steg tillbaka vid livbåtarna och 
underordna sig principen ”women and children first”. Inkorrekt uppträdande visade sig som 
en ovilja att underordna sig dessa normer och reglerna för den insats som genomfördes. Det 
absolut mest inkorrekta som ägde rum under räddningsarbetet var kollektiva framstötar av 
män för att vinna tillträde till livbåtar i strid med de däcksofficerare som hade uppgiften att 
upprätthålla ordningen, organisera räddningsarbetet och tillämpa regeln ”women and children 
first”. 
 
Räddningsarbetet var en kamp med tiden och de kaotiska och alltmer farliga förhållanden som 
uppstod när Titanic sjönk allt djupare, för att kunna evakuera så många kvinnor och barn som 
möjligt. När fartyget sjönk fick männen klara sig själva så gott de kunde i kamp på liv och 
död mot vattnet och kylan och med och mot andra män. 
 
 

Den etniska rensningen av Srebrenica i juli 1995 
Mellan den 11 och 18 juli 1995 genomfördes en etnisk rensning av enklaven Srebrenica i 
Bosnien (en.wikipedia.org/wiki/Srebrenica_massacre). 2002 presenterades en rapport om 
händelsen (Niod, 2002) som visade att 7475 personer från Srebrenica var döda eller 
fortfarande saknades. Samtliga utom 48 av dessa var män. I mars 2003 genomfördes, vid en 
särskilt upprättad minnes- och begravningsplats i Srebrenica-Potocari, den första av flera 
kollektiva begravningar av pojkar och män som återfunnits i massgravar. ICMP, International 
Commission on Missing Persons, redovisar i augusti 2008 följande siffror när det gäller den 
genom DNA-analys fastställda identiteten hos saknade personer som under flera år påträffats i 
massgravar på Balkan i allmänhet och Bosnien i synnerhet: ”Of the 11,639 persons identified 
in the context of BiH, 5,660 were identifications of persons missing from the 1995 fall of 
Srebrenica.” (www.ic-mp.org/resources/documents/?page_id=534) 
 
Ett särskilt drag i denna katastrof är att den planerades och genomfördes målmedvetet inom 
ramen för ett politiskt projekt med syfte att undergräva den muslimska befolkningsgruppens 
säkerhet i Bosnien. Internationella organisationer hade under en tid reagerat på den 
upptrappade osäkerheten på Balkan i allmänhet och Bosnien i synnerhet. FN svarade på detta 
med resolutionerna 819, 824 och 836 och upprättade enklaven Srebrenica som ”safe area”. 
UNPROFOR fick uppgiften att bevaka invånarnas säkerhet och en holländsk FN-bataljon 
posterades i Potocari alldeles i närheten av Srebrenica. Trots detta ökade osäkerheten och 
hoten under våren och sommaren 1995. Den 6 juli inleddes en serbisk framryckning varvid 
tiotusentals bosniska muslimer flydde mot Srebrenica. Den 11 juli tågade generalerna Mladic, 
Zivanovic och Krstic in i staden. 
 
De tiotusentals bosnienmuslimer som då befann sig i enklaven Srebrenica hade två vägar att 
försöka undkomma de serbiska styrkorna. I stort sett samtliga kvinnor och barn, tillsammans 
med cirka 1700 män, huvudsakligen äldre, sökte skydd hos den holländska FN-bataljonen i 
Potocari. Övriga, vilket innebar omkring 10000-15000 män och några enstaka kvinnor, hade 
slutit sig samman och beslutat att i samlad kolonn försöka ta sig över bergen och genom 
skogarna till Tuzla, beläget i muslimkontrollerat område omkring 70 kilometer därifrån.  
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Den 12 juli anlände 50–60 bussar till FN-förläggningen i Potocari för evakuering av de 
flyktingar som befann sig där. När de började stiga på bussarna skilde soldaterna män i 
”vapenför ålder” från kvinnor och barn med förevändning att de skulle ”förhöras med 
anledning av misstänkta krigsförbrytelser”. Samtliga saknas sedan dess. 23000 kvinnor och 
barn bussades, med något enstaka undantag, under 30 timmar till Tuzla. Männen 
transporterades med något enstaka undantag till gymnastiksalen vid skolan i Bratunac, till 
fotbollsplanen vid Nova Kasaba eller någon av flera andra platser för summariska förhör och 
massavrättningar. Kvinnor och barn evakuerades i massomfattning för att serbiska styrkor av 
män skulle kunna utdela ett avgörande dödligt slag mot Srebrenicas bosnienmuslimska män, i 
massomfattning. 
 
Detta är en mycket kortfattad redogörelse (av flera möjliga) för katastrofen och av 
bakgrunden till det stora antalet döda pojkar och män. 
 
 

Diskoteksbranden i Göteborg i oktober 1998 
Under natten mellan den 29 och 30 oktober 1998 fick Räddningstjänsten Storgöteborg ett 
larm klockan 23.42.20 om en brand i ett diskotek vid Backaplan i Göteborg. Den första 
räddningsstyrkan från Lundby anlände 23.49 och då var branden som fått ett mycket snabbt 
förlopp fullt utbruten. Gårda brandstation och fyra ambulanser infann sig strax därefter, 
varefter brandstationerna i Kortedala, Angered, Mölndal, Öjersjö och Kungälv larmades 
liksom ytterligare 10 normalambulanser och en OLA-ambulans. Inom kort tid fanns 
sammanlagt drygt 50 brandmän, ett 30-tal ambulanssjukvårdare, två läkarlag och ett flertal 
poliser på plats. Brandmästaren beslutade snabbt om livräddning men trots ett intensivt 
räddningsarbete omkom 63 ungdomar och över 200 skadades. De döda var mellan 12 och 19 
år och tillhörde 17 olika nationaliteter. 
 
Statistik visar att antalet insatser för brandkår och ambulanssjukvård inom Räddningstjänsten 
Storgöteborg i genomsnitt är omkring 170 per dygn året runt, eller en insats var 9:e minut. I 
en statistisk redovisning är katastrofen vid Backaplan en av 170 dagliga händelser. För att 
svara upp mot alla olyckshändelser, risker, hot, osäkerheter och katastrofer som inträffar finns 
en organisation av resurser som vid behov (det vill säga när som helst och ständigt) kan 
mobiliseras för insatser. Denna organisation är starkt könssegregerad vilket visar sig i det 
faktum att av de 94 personer som anlände till Backaplan för att delta i räddningsinsatsen var 
93,6% män (88st) och 6,4% kvinnor (6st). 
 
Brandmän är ”lagspelare”. Det välfungerande arbetslaget är centralt i räddningstjänstens 
basorganisation av resurser och avgörande för ett effektivt genomförande av insatser. Under 
svåra insatser, som den vid Backaplan, krävs optimala prestationer, på gränsen till det 
omöjliga. Var och en i arbetslaget låg så nära sin maximala prestationsförmåga som möjligt. 
Allt annat stred mot både den egna självuppfattningen och kollektiva normativa 
föreställningar. 
 
I: Så du måste ha varit slut i kroppen? 
Ip: Ja, jag var helt slut. Helt slut. Man hade tömt allting. 
Gubbarna går ju på benpiporna hit. Finns ingen gubbe som är sjukskriven mer än om han inte har över 43 grader. 
Så är vi ju. (Folkesson, 2005, sidan 160) 
 
Men den personliga prestationsförmågan är inget man pratar öppet om: 
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Att vara av det rätta virket det innebär att alla vet vad det är men ingen talar om det. Alla vet vad det är som 
gäller men ingen definierar det. Alla vet vem som är bäst. Alla vet vem som står på toppen av det här berget. 
Men han som står på toppen får absolut inte säga det. De under honom nämner det aldrig med ett ord men alla 
vet det. Det är det här manliga hierarkiska sättet att vem är på topp i grupptänkandet. När egot springer iväg så 
försöker gruppen plocka hem egot. Går inte egot med på det så finns risken att den här blir utstött för att han 
sviker den heliga kodexen. (Folkesson, 2005, sidan 249) 
 
Det uniformerade och optimalt presterande arbetslaget under utryckning liknar en symbiotiskt 
sammansmält kropp vars olika organ lyhört förhåller sig till varandra, andas med samma 
lunga, tänker gemensamma tankar och använder varandras armar och ben för att utföra sitt 
uppdrag. Man ifrågasätter inte varandras olikheter utan inordnar sig lojalt i en högpresterande 
samarbetsform och gemenskap.  
 
 

Metaresultat 
Huvudresultat av metaanalysen av de fyra fallstudierna är att män söker kontakt med varandra 
för att samarbeta och hålla ihop när det börjar dra ihop sig till osäkra förhållanden. Man söker 
sig till varandra för att tillsammans formera relationer, nätverk och enheter som dels kan 
verka stabiliserande och säkra den ordning som utsätts för fara, dels för att kämpa tillsammans 
mot faran, för att rädda det som räddas kan.  
 
Män tar sådana initiativ i akuta tillstånd men också i beredskapssyfte för att vara förberedda 
och organiserade om och när osäkra förhållanden inträffar. Formerna för initiativen och 
kontakterna och de relationer och nätverk mellan män de ger upphov till varierar från helt 
informella till institutionaliserade. De nätverk och enheter som bildas på detta sätt, i stunden 
eller över tid, uniformeras med avseende på kön. Med uniformering menar jag då framförallt 
att närvaro, initiativ och aktivitet präglas och domineras av män i samarbete med varandra. 
Men den kan också visa sig i kanoniserade sätt att tala, enformigt kroppsspråk, enhetlig 
klädsel, stereotypa frisyrer et cetera, för att understryka enheten. 
 
Evakuering av kvinnor är ett nödvändigt fenomen för en sådan uniformering och påtagligt i 
samtliga fall, även om den framträdde på olika sätt. Män exkluderade med oomtvistad 
självklarhet kvinnor från närvaro på samtliga katastrofplatser antingen genom att evakuera 
dem från området under pågående katastrof eller genom andra former för uteslutning. 
Händelseutvecklingen ombord på Titanic kan ses som ett räddningsarbete eller som en 
uteslutningsprocess av kvinnor och barn. Evakueringen av kvinnor och barn från enklaven 
Srebrenica kan ses som en exkluderande operation som gjorde det möjligt för slutuppgörelsen 
att stå mellan män, utan inblandning av andra. Under diskoteksbranden i Göteborg var den 
starkt dominerande närvaron av uniformerade män framförallt en konsekvens av 
räddningstjänstens könssegregerade organisation. Kvinnor ägde inte tillträde och kan sägas 
vara ”evakuerade” sedan urminnes tider genom könsrelaterad rekrytering och exkludering. I 
Arvikafallet var uteslutningen av kvinnor, inte målmedvetet aktiv på något sätt, utan en 
konsekvens av de informella personliga relationer som förelåg mellan män. 
 
Arbetslaget eller ”plutonen” eller dess informella motsvarighet är operativ enhet när män 
sluter sig samman för att agera tillsammans mot fara. Män svetsar sig samman till ”plutoner” 
av olika slag för att tillsammans genomföra kollektiva optimerade prestationer och insatser. 
Man litar på sin egen förmåga, på varandra och sin organisation, vare sig den är formell eller 
informell, och den kollektiva och självklara lojalitet som föreligger mellan män. 



 8 

 
Gränsfenomen och övergångsformer mellan civila, paramilitära och militära aktiviteter och 
aktörer är påtagliga i samtliga fall. Det framstår som om vardagliga förhållanden i en stigande 
skala militariseras när etablerade civila ordningar och aktörer förlorar förmågan att själva 
hantera osäkerhet som uppstår. Upptrappad osäkerhet leder till en allt högre grad av formell 
militarisering med olika civila och paramilitära former av förspel och det är män som är 
huvudaktörer i militariseringen. När en katastrof är över drar sig också de formellt 
uniformerade organisationerna tillbaka. De förlorar sin aktiva betydelse på plats när 
ordningen är återställd och kan återgå till ett vardagstillstånd, även om detta kan skilja sig 
oerhört i vissa avseenden från den vardag som förelåg innan katastrofen. 
 
 

Diskussion 
Homosocialitet är ett begrepp som används (Holgersson, 2006; Kimmel, 1996; Lindgren, 
1996) för att påpeka den centrala betydelse som samspelet mellan män har då de utformar sin 
maskulinitet i förhållande till varandra. Gerd Lindgren (1996) skriver att homosociala samspel 
mellan män utgör en synkronisering mot en gemensam manlig norm. Genom särskilda 
ritualiserade jargonger och handlingar vinner män tillträde till de manliga brödraskapen. När 
män samspelar med varandra krävs det att man gör det på vissa bestämda sätt. Man kan inte 
vara homosocial hur som helst när man ska erövra medlemskap och förmånliga positioner. 
Jag menar att homosocial aktivitet mellan män har syftet att positionera och organisera män i 
förhållande till varandra. Jag menar också att olika former av prestation, kompetens, kamp 
och risktagande, enskilt och i grupp, utgör viktiga normativa inslag i sådana homosociala 
formationsprocesser mellan män, vilket framträder tydligt i de fyra fallstudierna. Det är 
tydligt även inom andra områden som exempelvis idrott (Connell, 1987, 1995). Idrott är kamp 
för att vinna och mer eller mindre förenat med risker. Messner & Sabo (1994) menar att idrott 
kräver att man använder sina kroppar som instrument eller till och med vapen för att vinna, 
vilket leder till aggressivt risktagande och skadligt våld mot såväl motspelare som den egna 
kroppen. De argumenterar för att det föreligger djupa och viktiga samband mellan idrottsliga 
maskulinitetsformer och etablerade könsordningar. 
 
Förbindelserna mellan risk, kön och våldsamhet visar sig även i andra avseenden som 
exempelvis att olyckor är könsrelaterade. Det procentuella förhållandet mellan män och 
kvinnor är 60/40 när det gäller skador av olycksfall, 66/34 för skador av våld och 80/20 för 
skador i arbetslivet. Barnombudsmannen (Nordström, 2004) rapporterar att 62 procent av 
skadade tonåringar är pojkar. Förhållandet är 86/14 när det gäller anläggande av bränder 
(Perrin-Wallqvist & Norlander, 2003) och 94/6 för orsakande av dödligt våld (Petersson & 
Rying, 2004). Kühlhorn (2004) redovisar att män utgjorde misstänkta gärningsmän till 86% 
när det gällde våld mot kvinnor och 96% när det gällde våld mot män. Och så vidare! Män, 
enskilt och i grupp, är uppenbart risktagande och olycksgenererande. Hur kan det komma sig? 
 
Den tanke och slutsats jag vill föra fram i denna uppsats är att det är genom olika former av 
normativt risktagande, det vill säga i närkontakt och kamp med faror av olika slag, man vinner 
respekt, inträde och medlemskap i nätverk och brödraskap av män och erövrar positioner i 
organisationer dominerade av män. Det är nödvändigt för en man att visa att han vågar när det 
gäller och risktagande är därmed ett väsentligt, kanske avgörande inslag, i att bli man, så som 
man förväntas vara som man, av andra män och kanske även av många kvinnor. Män som 
visat att de vågar ta risker har därigenom meriterat sig till positioner som ger rätt att agera 
inom ramen för den rådande könsmaktsordningen. Den som inte är av det ”rätta virket” ges 
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ingen plats. Risktagande är ett inträdeskrav, en form av initiationsrit, som ger medlemskap i 
manliga nätverk och respekt, lojalitet, makt och förmåner. Homosocialt risktagande ser jag 
som en väsentlig mekanism (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 1997) i organisering 
och reorganisering av patriarkal könsmakt. En förutsättning för att den ska kunna vara 
verksam som sådan är dock att kvinnor exkluderas så de inte kommer att utgöra ett 
konkurrerande eller på andra sätt störande inslag i patriarkatets uniformerade grundvillkor. 
Kön är patriarkatets oundgängliga dividend, det som måste delas för att patriarkatets tudelade 
ordning ska vara möjlig. 
 
Om patriarkatet som mall för makt och ordning är beroende av risk och kamp och möjligheter 
för enskilda och grupper av män att få visa att man vågar när det gäller, krävs ständig 
osäkerhet för att patriarkatet inte ska tappa sin betydelse och för att aspirerande män inte ska 
förlora sin möjligheter att bevisa den duglighet som krävs. Detta skulle kunna vara en del av 
en förklaring till det synnerligen påtagliga och i stort sett ständigt pågående offentliga 
samtalet om säkerhet. Anita Goldman (1998) menar att ”säkerhet” är det mest framträdande 
ordet i israeliska generalers officiella språkbruk. Uta Klein (1997a; 1997b) som studerat den 
israelisk-palestinska konflikten hävdar att ett nationellt säkerhetstänkande har ett avgörande 
inflytande på israelisk samhällsorganisation och könsordning. I sitt tal till kongressen den 29 
januari 2002 om tillståndet i nationen formulerade president Bush tre politiska områden att 
sätta i fokus; ”national security”, ”homeland security” och ”economic security”. Just i dag, 
den 22 augusti 2008 handlar det offentliga samtalet om säkerhet om situationen i Georgien, att 
det var 40 år sedan Sovjet invaderade Tjeckoslovakien, gårdagens flygolycka i Madrid med 
153 döda och skottlossning mellan gäng i Göteborg. 
 
De som offentligt talar om säkerhet är med mycket få undantag högt uppsatta män, ofta 
sufflerade av säkerhetsanalytiker, säkerhetsexperter och säkerhetstjänstemän. De talar på 
uppdrag och med mandat från nätverk av män och de uttrycker sig på det särskilda sätt Bob 
Connell (1987, 1995, 2000) benämnt hegemonisk maskulinitet. Det framstår som om 
patriarkatets förvaltare och förmånstagare ständigt och ihärdigt behöver odla föreställningar 
om säkerhetsrisker för att få anledning att sluta sig samman och agera, för att på så sätt få 
möjlighet att i konkret handling motivera och försvara sin position och den förmånliga 
ordning man representerar.  
 
Det finns många olika former av hot och tillstånd av osäkerhet som kan få män att sluta sig 
samman. De kan vara direkta, faktiska och våldsamma som naturkatastrofer eller olyckor. De 
kan också vara inbillade, påhittade eller konstruerade med syftet att skapa hotsituationer och 
ge män anledning att sluta sig samman och göra en insats, öppet, tydligt och på formella 
grunder, eller informellt och indirekt på initativ och i former som sker bakom den manliga 
uniformitetens ”lyckta dörrar”.  
 
Jämställdhet är givetvis ett hot mot många män och definitivt mot patriarkal 
könsmaktsordning. Blotta närvaron av kvinnor i vissa sammanhang kan vara så hotfull att den 
får män att sluta sig samman till aktivt motstånd, vilket jag menar att Eva Magnussons (1996) 
fallstudie av Inga är ett gott exempel på. På så sätt föreligger enligt min mening förbindelser 
mellan osäkerhet, homosociala samspel mellan män och patriarkal reorganisering, det vill 
säga aktivt motstånd mot jämställdhet. 
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