
 

  

  

Maskulinitet och politik 
Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell 

forskning såväl som praktiskt arbete. Konferensserien har ett brett köns- 

och genusperspektiv, men har en särskild betoning på pojkar, män och 

maskuliniteter. Konferenserna har getts sedan 2010 och sker i samarbete 

mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.  

Program 

08.30 Registrering  
 
09.00 Inledning  

 Landshövding Maria Larsson 

 
09.15 Är vi i tider av kris eller möjlighet för män och maskulinitet/er? 
 Ulf Mellström  

10.00  Normer som hjälper – och stjälper  
 Magnus Jacobson och Klas Hyllander 
 
10.45  Paus 
 
11.00 Myten om (vita) män och den politiskt artikulerade rasismen 
 Diana Mulinari 
 
12.00 Lunch 

13.00  Men and Masculinities as Political Problems, … oh sorry,  
                 ‘Challenges’: Looking Back, Looking Forward 
 Jeff Hearn 
 
13.45 Våldsregimer: Samband mellan olika former av mäns våld 
 Sofia Strid 
 
14.30 Fika 
 
15.00-16.30 Politikersamtal och avslutande panel 
 Lars Bäck (V), Jonas Eriksson, (Mp) och Kent Persson (M) 

Maskulinitet i 
förändring 

11 oktober 2017, 
klockan 8.30–16.30 

City konferenscenter, 

Klostergatan 23, 

Örebro  

 

 

#maskulinkonf 



   Dagens föreläsare 
 

   Jeff Hearn 
   Professor i genusvetenskap, Örebro universitet 

 

   Jeff Hearn is Senior Professor, Gender Studies, Örebro University, Sweden; and also Professor of Sociology, 

   University of Huddersfield, UK; Professor Emeritus, Hanken School of Economics, Finland.         

   He has been involved in activism, policy development and research around men, masculinities, gender                                     

   relations and gender politics over many years, in Nordic countries and beyond.      

         

   Magnus Jacobson & Klas Hyllander 

   Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

 

   Klas Hyllander var under många år verksamhetsansvarig på organisationen  

   Män för jämställdhet (MÄN) och arbetar idag som konsult. Magnus Jacobson är 

   jämställdhetsexpert på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Båda två medverkar 

   i SKL:s och regeringens satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning 

   mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 

   Ulf Mellström 

   Professor i genusvetenskap, Karlstads universitet 

 

  Ulf Mellström är professor i genusvetenskap på Karlstads universitet. Han forskar bland annat om risker, 

  teknik och maskulinitetspolitik. Han är medredaktör till tidskriften Norma: International Journal for    
  Masculitity Studies.                              .  

 

  Diana Mulinari 
  Professor i genusvetenskap, Lunds universitet 

 
  Diana Mulinari är fil dr i sociologi och professor i genusvetenskap. Hon är intresserad av att förstå 

  genus ur ett globalt och intersektionellt perspektiv. Tonvikten i hennes forskning ligger  

  på feministiskt teoretiserande av (o)jämlikheter och social förändring.  

  Sofia Strid 

  Docent i genusvetenskap, Örebro universitet 

  Sofia Strid är docent och lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet.  

  Hon forskar om mäns strukturella våld, feministisk politik och intersektionaliseringen  

  av jämställdhetsinstitutioner. Sofia är redaktör för Tidskrift för genusvetenskap och  

  är även en av sex vetenskapliga ledare för GEXcel International Collegium for 

  Advanced Interdisciplinary Gender Studies. 

  

  Politikersamtal  
  Lars Bäck (V), borgmästare i Farsta och tidigare politiskt sakkunnig  

  i jämställdhet, Jonas Eriksson (Mp), riksdagsledamot och gruppledare 

  i riksdagen för Miljöpartiet samt Kent Persson (M), ordförande för  

  ECPAT och tidigare politisk sekreterare för Moderaterna samtalar 

  om maskulinitet och politik. 
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