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Sammanfattning: Antifeministiska samfundet (AFS) är en förening som vill verka mot feminism 

men för jämställdhet. Mina informanter delar med sig av sina åsikter och svarar på frågor som 

varför man går med i en antifeministisk förening. För att placera in AFS i ett samhälleligt 

sammanhang presenterar jag feminismens tanketradition och förklarar hur antifeministiska 

rörelser uppstår.   

Abstract: Antifeministiska samfundet (AFS) is an organisation that is against feminism, but that works 

for equal rights between men and women. My informants are giving their opinions and answering 

questions such as why they are members of an antifeminist organisation. In order to bring AFS into a 

social context, I present feminist thoughts and explain how antifeminist movements occur. 
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FÖRORD 

Titeln till uppsatsen syftar på ett slagord som Grupp 8 introducerade 1977, då de publicerade en artikel 

som syftade till att lyfta fram lesbiska kvinnor i kvinnokampen. I sitt original lyder citatet ”En kvinna 

utan man är som en fisk utan cykel”. Anledningen till att det blev titeln till min uppsats är att 

ordföranden i AFS hänvisar till att det var när detta citat började florera som han hade fått nog av 

feminismen.   

 

 

TACK TILL 

Min handledare Åsa, för all hjälp med uppsatsen.  

Johan, Erik, Martin, Maria och Kalle, för informationen som ni delade med er av.  

Åsa för många och långa diskussioner för att reda ut mina tankar.  

Ni andra, ni vet vilka ni är. 
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BAKGRUND 

 

Introduktion 

Jag kom på idén att skriva om antifeministiska samfundet när jag letade information till min B-uppsats 

och då ”snubblade” över Antifeministiska Samfundets (AFS) hemsida på Internet. Först blev jag 

chockad av namnet men när jag läste närmare insåg jag att namnet på föreningen är något missvisande. 

Jag blev nyfiken och bestämde mig för att titta närmare på föreningen. Jag har under hela min 

ungdomsperiod varit politiskt aktiv och aktiv feminist. Det var först när jag på riktigt satte mig ner och 

pratade, eller kanske snarare lyssnade på mina manliga bekanta som jag insåg att jag hade missat en 

stor bit av bilden. Därför skrev jag om manlighet och våld i min B-uppsats, där jag problematiserade 

manligheten på liknande sätt som jag tidigare problematiserat kvinnligheten.  

 

Men jag upptäckte att det fanns mer att undersöka. När jag hittade AFS var min första spontana 

reaktion att ta avstånd och nästan bli förbannad, men när jag började läsa kände jag igen många av de 

argument som mina manliga bekanta hade uttryckt. Jag började inse att AFS kanske inte var en grupp 

konservativa gubbar som bara ville behålla sina privilegier, utan insåg tvärtom att även männen möter 

starkt motstånd på många sociala, personliga och juridiska arenor. Detta är något som jag aldrig förut 

överhuvudtaget reflekterat över. Därför bestämde jag mig för att försöka förklara vad AFS innebar 

bakom det provocerande namnet. Jag vill låta dessa åsikter komma fram, dels för att jag anser att fler 

personer borde fundera över detta, men också för att jag själv ska kunna fortsätta att bygga ut mitt 

tänkande över manligt och kvinnligt så det blir mer komplett. Jag anser att så länge man ignorerar 

vissa delar av ett fenomen så missar man helhetsperspektivet. Därför vill jag vidga bilden, kanske för 

fler än mig.  

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att beskriva vad Antifeministiska samfundet är för något, redogöra 

för de åsikter som organisationen och medlemmarna står för, samt diskutera och analysera 

resonemangen i förhållande till samhället i stort. 

 

Utifrån mitt syfte är mina frågeställningar; 

• Varför går man med i Antifeministiska samfundet? 

• Vad är det i feminismen som inte tilltalar medlemmarna i Antifeministiska samfundet? 

• Vad kan det finnas för förklaringar till att föreningen Antifeministiska samfundet finns i 

Sverige idag? 

 

Disposition 

Först kommer jag att presentera hur jag har gjort när jag har arbetat fram den här uppsatsen. För att 

underlätta läsningen går jag därefter över till att beskriva AFS hemsida, det är nämligen i det rummet 
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som föreningen främst existerar. Därefter presenterar jag feminismen och antifeminismen, där jag först 

presenterar den teoretiska delen av de båda, för att sedan redogöra för vad mina informanter tycker i 

ett stycke med sakfrågeindelning. I den teoretiska delen tar jag även upp delar av den aktuella debatten 

som jag anser vara av relevans för min uppsats. Efter detta presenterar jag delar av den information 

som mina informanter bygger sin antifeminism på. Detta är relevant då åsikterna som mina 

informanter (och AFS) framför kan uppfattas som kontroversiella. Jag ser det därför som en 

nödvändighet att jag ska ha med vissa av källorna som de hänvisar till i sina argument. I den 

avslutande delen har jag sammanfattning och diskussion.  

 

Metod 

Jag har intervjuat fyra personer som alla är aktiva medlemmar i AFS och jag har också intervjuat 

ordföranden i föreningen. Eftersom feminism och antifeminism är ganska så laddade ämnen har jag, 

dels efter önskemål från några av mina informanter men också på eget initiativ, valt att göra mina 

informanter anonyma. Jag tänker kalla dem Erik, Johan, Martin och Maria. Erik, Johan och Maria 

anger att de är i fyrtioårsåldern, medan Martin säger sig vara något yngre, mellan 15 och 29 (jfr Agar 

1996:231). Jag har gjort intervjuerna i två omgångar, först en med de huvudfrågor som jag kommer att 

ta upp först i empiridelen, med tillhörande uppföljningsfrågor till vissa av mina informanter, där jag 

ansett att de behöver utveckla sina svar. Den andra omgångens frågor ställde jag på grund av ett 

förslag på omorganisering i föreningen och jag redovisar dessa i ett eget stycke i empirin.  

 

Jag valde att göra mina intervjuer per mail av flera anledningar. Den första är att det är ett sånt laddat 

ämne att jag ville ge mina informanter chansen att sätta sig ner och tänka igenom svaren på frågorna 

jag ställde i lugn och ro, för att sedan svara på dem. Detta hade man kanske kunnat lösa genom att de 

hade fått frågorna innan själva intervjun. Men jag ville också ge mig själv en chans att inte hetsa upp 

mig utan att i min ensamhet sitta och läsa, fundera över vad det är de säger och kolla upp källor som 

de hänvisar till. Eftersom jag under en lång tid varit aktiv feminist låg dessa argument och 

feminismens världsbild mig närmare än AFS argument och världsbild, vilket gjorde att jag kanske 

skulle ha haft det svårt att förhålla mig neutral under en intervju ansikte mot ansikte. Jag ville också 

göra intervjuerna per mail för att jag ser ut som en ”typisk feminist”. Detta innebär att jag 

klädstilsmässigt har en medveten odlad nonchalans inför ”mainstreamidealet”, jag har ytterst sällan 

smink och jag är både tatuerad och piercad. Jag bedömer detta som faktorer som kan bidra till att jag 

kanske inte hade fått lika öppna och ärliga svar, om jag hade fått några svar överhuvudtaget. Det var 

också praktiskt för min del att göra intervjuerna per mail, dels för att föreningen framförallt existerar 

på nätet, men också för att mina informanter på grund av detta bor väldigt utspritt i Sverige. Det fanns 

således olika anledningar till att jag valde göra intervjuerna per mail (jfr Agar 1996:104-111).  
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Det finns också nackdelar med att göra på det här sättet, till exempel så får jag ingen personlig relation 

till mina informanter på samma sätt som man får om man gör intervjuerna ansikte mot ansikte. Jag kan 

också missa en hel del, eftersom jag går miste om kroppsspråket som människor har när de talar. 

Eftersom jag inte sett mina informanter kan jag inte heller garantera att de är de personer som de utger 

sig för att vara, och detsamma gäller ju för dem, de har inte heller kunnat veta att jag är den jag utgett 

mig för att vara. Eftersom jag har valt att göra intervjuerna på detta sätt har jag ändå den inställningen 

att jag litar på att mina informanter har svarat ärligt och att de är de personer som de har uppgett.  

 

Kontext 

 

Föreningens ”rum” Senaste 
forumämnena

• Metall (LO) stödjer 
inte satsning på 
kvinnolöner?
• Sexuellt urval styr 
biologin
• Pinker, 
konstruktioner och 
manlighet
• TCO anmäler 
Sverige
• Meet a 
mansjoursman

• Regeringen delar ut 
kvinnopengar

• Annat exempel på 
rättshaveri...
• att borse från 
biologin kan få 
förödande 
konsekvenser
• Borgström i farten 
igen
• Kvotering

Fler forumämnen

 

Föreningen började som ett diskussionsforum på Internet och än idag är det där 

deras verksamhet pågår. Förutom själva debattforumet på 

sidan finns en mängd olika möjligheter att göra sin röst 

hörd, till exempel genom att skriva artiklar. Redan på 

startsidan syns dessa olika sätt att diskutera på tydligt. I 

vänsterspalten börjar föreningen med att presentera de 

senaste nyheterna, för att precis under presentera ett urval 

av artiklar, de senaste forumämnena och de senaste svaren 

på forumämnena. Under var och en av dessa rubriker finns 

också länkar till fler artiklar, forumämnen och svar på de 

samma. På andra delen av startsidan kan man logga in.  

Artiklar•Kalle Strokirk 
Sverige behöver en 
könsfredsrörelse
•David Mohsen 
Välj ny väg 
feminister!
•Henrik Willstedt, 16 
år 
Feminism el. 
Maskulinism?
•David Mohsen 
Ordföranden har 
Ordet
•Sven Bergersjö 
Maria-Pia Boëthius 
talibantal

Fler artiklar

Figur 1 Exempel från 2006-11-
06 på vilka ämnen artiklarna kan 
handla om.  

Figur 2 De forumämnen som 
diskuteras 2006-11-06. 

 

 

 

 

 

:: Om Oss ::Feministiska 
Myter 

::Antifeministen ::Artiklar :: Bli 
Medlem 

:: Forum :: Ladda 
ner 

:: Press & Media ::Kontakt  

Översikt 
Historik 
Manifest 
Stadgar 
Styrelse  

 

Frågor & 
Svar    

    Forumindex 
Registrera 
Sök 
Medlemslista 
Användargrupper
Logga in 

 Pressmeddelanden 
AFS i Media 
Pressmaterial 
Presskontakt 

 

Figur 3 Rubrikerna på AFS hemsida, från den 14 december 2006. 
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Överst på sidan ser man en mängd olika rubriker som visar vart man ska gå för att få reda på en viss 

sak. Dessa rubriker har i sin tur underrubriker. Jag tänker nu beskriva innehållet i dessa rubriker 

närmare och jag börjar med att ta upp en kort historik, samt hur gruppen med medlemmarna ser ut 

uppdelat efter ålder, etnicitet, klass och könsfördelning. Denna information har jag dels fått från 

rubrikerna ”om oss”, men också från intervjuer med mina informanter och ordföranden.  

 

Antifeministiska samfundet är en politiskt och religiöst obunden förening. Jag vill dock påstå att, även 

om AFS säger sig vara politiskt obundna så finns det en klar liberalistisk tanketradition bakom 

argumentationen de för. De liberalistiska partierna hittar vi åt höger, på den blå skalan i Sverige idag.  

 

Liberalism är en livsåskådning eller en politisk inriktning där man sätter individens rätt till frihet 

främst. Den betonar starkt individens förmåga till att fatta egna beslut och ta ansvar för sitt liv. De 

lägger också tyngd vid att staten inte bör detaljreglera individers agerande, till exempel genom 

lagstiftning (www.ne.se 2006-12-08). Därför vänder sig många liberaler mot att, i jämställdhetssyfte, 

skapa generella bestämmelser kring mammors och pappors föräldraledigheter. De menar istället att 

fördelningen av föräldraledigheten ska, och kan, styras av föräldrarna själva.  

 

I dagsläget har AFS ca 2500 medlemmar, varav ca 70 är betalande medlemmar. De övriga är 

stödmedlemmar som alltså inte betalar för sitt medlemskap (www.antifeminist.nu 2006-11-06). 

Föreningen bildades i november 1996 av en ung man som var trött på feminismen. Till en början var 

föreningen endast ett debattforum på Internet, men i november 2003 togs ett beslut om att föreningen 

skulle bli en registrerad förening. Föreningen har ända från början haft som syfte att vara en motvikt 

till den feministiska debatt som för i Sverige, framförallt genom att starta diskussioner som ifrågasätter 

feminismens påståenden. Nuvarande ordföranden Kalle Strokirk säger att han anser att mycket av de 

antifeministiska fakta som presenteras av media kan härledas till AFS hemsida och han är övertygad 

om att den inte hade kommit fram om inte medlemmar i föreningen hade letat upp den statistik och de 

argument som framförts. I september 2004 hölls det första årsmötet och föreningen startade officiellt.  

 

Eftersom AFS framförallt är en förening som befinner sig på Internet där debattforumet fortfarande är 

den viktigaste delen, så är det svårt att göra en uppskattning av hur medlemsbilden ser ut då de flesta 

skriver anonymt och/eller med ett taget namn i forumet. Jag har ändå låtit mina informanter göra en 

uppskattning av hur gruppen med medlemmar ser ut. De anser att medlemmarna framförallt är män 

och på föreningens hemsida under ”frågor & svar” uppskattas antalet kvinnliga medlemmar till ca 1/5 

av alla medlemmar. Åldersmässigt är de flesta runt 40, men medlemmarnas åldersspektrum sträcker 

sig mellan 20 och 60 år. Johan och Erik är överens om att de flesta är etniska svenskar och Johan 

bedömer att dessa främst tillhör arbetar - och lägre medelklass, men att det också finns medlemmar 

som har en annan etnicitet och tillhör andra klasser, även om de inte är så många.  
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Föreningen är organiserad så att det finns en lokalgrupp i Stockholm, där föreningen också har sitt 

säte. Lokalgruppen är dock inte aktiv just för tillfället, eftersom den inte fyller någon direkt funktion. I 

övrigt så består föreningen av en styrelse, med en ordförande, en sekreterare, en kassör (vakant), en 

valberedning, en webbmaster och av två grupper av medlemmar, en som betalar medlemsavgift och en 

med stödmedlemmar.  

 

Antifeministiska manifestet, som är AFS ”principförklaring”, kan sammanfattas genom att säga att 

AFS är emot feminism men för jämställdhet. De reagerar mot hur feminismen fått så stor 

genomslagskraft i relation till hur många anhängare den har. De ställer sig också starkt kritiska till 

feminismens syn på män. Målsättningen för förbundet uttrycks på följande sätt; 

 

”Målsättningen för ANTIFEMINISTISKA SAMFUNDET är i första hand att förändra samhällets och 

allmänhetens bild av män, kvinnor och jämställdhet som präglas av allt från okunnig aningslöshet, 

överslätande av misstag eller ett allmänt inställsamt fjäskande. Det realistiska och önskvärda målet är 

att väcka en alltmer kritisk inställning mot feminismen hos politiker, lagstiftare och media osv.” 

(www.antifeminist.nu 2006-11-16), manifestet finns i sin helhet i bilaga 1. 
 
 

Stadgarna är regelverket som AFS ska hålla sig inom och de reglerar bland annat hur man blir 

medlem, om hur styrelsen ska vara uppbyggd och när årsmöte ska hållas. För min uppsats är det 

framför allt de två första paragraferna i stadgarna som är intressanta, den första beskriver syftet med 

föreningen och den andra beskriver hur detta syfte ska uppnås.  

 

”§1 Antifeministiska samfundet är en ideell, partipolitiskt och religiöst oberoende förening med säte i 

Stockholm. Dess Syfte är att verka för kvinnors och mäns lika värde och möjligheter, utan att kön är 

en merit eller ett hinder för detta. Samfundet har bildats med övertygelsen om att feminismen utgör det 

största hindret för jämställdheten.  

 

§2 Samfundet verkar för målen i paragraf 1 genom att granska feminismen och genom att vara en 

tydlig aktör i samhällsdebatten. Detta innebär att främja samhörighetskänslan mellan könen och 

arbeta för en samhällsutveckling i en anda av ömsesidig respekt, kärlek och förståelse mellan män och 

kvinnor.” 

(www.antifeminst.nu 2006-11-07) 
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Detta betyder i korthet att AFS är för jämställdhet men mot feminism och att de ska sprida budskapet 

om att feminism motverkar jämställdhet genom att debattera och föra fram argument mot feminism i 

samhällsdebatten.   

 

Efter ”om oss” på hemsidan följer flera olika rubriker (se figur 3). Den enda rubriken jag tänker 

kommentera är ”forum”, och detta på grund av att det mesta av föreningsaktiviteten pågår här. 

Forumet är den centrala delen på hemsidan och det är främst här som medlemmarna är aktiva. Om 

man jämställer hemsidan med en föreningsbyggnad så kan man säga att forumet är möteslokalen. 

Forumet är efter startsidan indelat i olika ämnesområden som man kan diskutera och det finns ett arkiv 

där man kan se gamla inlägg. Vem som helst kan gå in på forumet och skriva ett inlägg, förutsatt att 

man godkänner de villkor som är uppställda för att man ska få skriva. Bland annat måste man lova att 

inte bryta mot några lagar genom att skriva hot, stötande eller hatiska inlägg. Inläggen på forumet är 

väldigt olika, vissa skrivs av människor som har problem av något slag och som ber om hjälp för att 

lösa dem, andra debatterar något de läst i någon tidning och ytterligare en grupp försöker ventilera sitt 

missnöje med feminismen eller med samhället i stort.  

 

Maria är noga med att påpeka att det som skrivs i inläggen är det den personen som skriver som står 

för. Hon säger; ”Det finns tyvärr en del fanatiker på forumet som är minst lika osakliga som 

radikalfeministerna”. Detta är också något som det starkt trycks på i ”registreringen” där man 

godkänner villkoren jag beskrev ovan, att föreningen inte ansvarar för vad den enskilda individen 

skriver.  

 

Anonymiteten på Internet öppnar upp för möjligheten att människor kan uttrycka åsikter som inte är 

”politiskt korrekta”. Man kan skriva åsikter som man av olika anledningar inte kan dela med sig av i 

sitt vardagsliv. Det är också möjligt att utnyttja anonymiteten och skriva saker på ett forum enbart för 

att få en reaktion eller för att provocera. En person som enbart har som avsikt att starta konflikter eller 

skriver förolämpande och provocerande inlägg i forum och på chattsidor kan kallas för troll 

(Simonsson 2005:42). På AFS medlemslista finns till exempel en medlem som kallar sig 

”Elfsborgsfittan” som i sin presentation har skrivit ” HATA KIVINNOIR Å SÅNT SKIT!”[sic], under 

yrke/sysselsättning och som skrivit ”VÅLDTA” under intressen (www.antifeminist.nu 2006-12-08).  

 

Även under rubriken ”kontakt” på AFS hemsida finns uppmaningar om att de inte vill ha oseriösa 

meddelanden, att de polisanmäler hot och om att personer som jämställer feminism och jämställdhet 

kommer att ignoreras på grund av att de inte läst vad föreningen går ut på. 

 

Att AFS är väldigt noga med att avsäga sig ansvaret för inläggen tycker jag tyder på att AFS har haft 

problem med ”troll”, ”Elfsborgsfittan” är bara ett exempel på ett eventuellt sådant. Förmodligen för att 
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det är ett politiskt hett ämne som diskuteras på hemsidan, där människor ibland vill provocera fram 

reaktioner eller ogenomtänkta påståenden.   

 

Identitet och föreställda gemenskaper på Internet 

Internet kan ses som det mest uppenbara exemplet på att vi lever i en globaliserad värld. Denna öppnar 

upp för en mängd nya sätt att se på identitet och gemenskap och där Internet kan användas som ett 

verktyg för att skapa sig båda. Man kan till exempel starta intressegrupper på nätet, där man ”möter”, 

och får en relation till människor från hela världen. Människor man aldrig har eller kommer att träffa i 

verkliga livet.  

 

Detta är vad Benedict Anderson kallar för ”föreställd gemenskap”, vilken bland annat idén om 

nationalism bygger på. Han menar att en föreställd gemenskap är när en stor grupp människor har en 

mental bild av att de delar en gemenskap även om det enbart är en minoritet av medlemmarna som 

någonsin kommer att träffas, lära känna eller samtala under sin livstid (Andersson 2000:21). Till 

exempel har medlemmarna i AFS en bild av att de har en gemenskap, trots att ytterst få av dem har 

träffats i verkligheten.  

 

Ytterligare en teori som jag tycker är relevant för att förklara mötesrummets funktion för AFS i ett 

större perspektiv är Appadurais teorier om ”världens flöden”. Han ser den globaliserade världen som 

fragmentarisk. ”Flödet” ses ofta som förflyttning av kapital, varor eller människor. Appadurai går ifrån 

detta sätt att se på globaliseringens flöden i sin teori och menar att det är i människors föreställningar 

som flöden av kulturella mönster sker, dessa föreställningar är oftast inte individuella utan delas av ett 

kollektiv (Lewellen 2002:95-96).  

 

Appadurai delar in föreställningarna i fem olika ”scapes”, dessa kan ses som ”föreställda landskap” 

eller ”föreställda världar”. Alla scapes finns i olika former i världen samtidigt, som ett flödesnätverk. 

Den första är ethnoscape, vilket är den etniska grupptillhörigheten och möjligheten att flytta på sig i 

världen som en människa har. Den andra är technoscape, vilket är den tekniska utvecklingen och de 

jobb som uppstår och försvinner med denna. Mediascape är det tredje flödet, detta är all den 

elektroniska information som vi människor har tillgång till, till exempel TV, Internet och tidningar. 

Det fjärde flödet är ideascape, vilket innebär de idéer och föreställningar som människor över jorden 

kan dela. Ideascape är ofta kombinerad med mediascape. Det sista flödet är financescape och det är de 

mer eller mindre osynliga transaktioner som dagligen sker över hela världen, till exempel via 

aktiemarkanden (Lewellen 2002:97).  

 

I mitt fall med AFS verkar ethnoscape, financescape och technoscape vara av mindre betydelse. Det är 

istället mediascape och ideascape som är relevanta. Mediascape på grund av att den är basen för att 
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kunna utbyta information över Internet och ideascape på grund av att AFS är en mängd människor 

som utbyter idéer, åsikter och erfarenheter med varandra. Eftersom Internet ger användarna möjlighet 

att vara anonyma, kan föreningar som har ”politiskt inkorrekta” åsikter blomstra i detta rum. Då AFS 

medlemmar kommer från hela Sverige och åsikterna går mer eller mindre stick i stäv med rådande 

svenskt ideal så bedömer jag det som tveksamt att AFS hade existerat om inte Internet hade funnits.  
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FEMINISM OCH ANTIFEMINISM 

 

Feministisk teori 

För att försöka placera in de idéer AFS står för i ett samhälleligt sammanhang beskriver jag här hur 

”den generella bilden” av feminism ser ut. Det finns en mängd olika riktningar inom feminismen, jag 

har valt att presentera det jag anser att de har gemensamt. Detta kommer jag att börja med, för att 

sedan gå vidare och visa hur vetenskapsutvecklingen skett inom feminismen. Jag avslutar stycket om 

feminism med att kortfattat beskriva vad som skett historiskt i Sverige inom feminismen sedan 60-

talet. 

 

Feminism 

Det finns en mängd olika feministiska inriktningar, Lena Gemzöe menar att de alla har två saker 

gemensamt. För det första anser en feminist att kvinnor är underordnade män, för det andra anser 

feministen att detta maktförhållande bör ändras. Denna definition kallar hon ordboksfeminism 

(Gemzöe 2002: 13). Ambjörnsson håller med Gemzöe såhär långt, men hon anser att man också måste 

ta in resonemanget om en obligatorisk heterosexualitet för att förstå hela bilden av ett genussystem. 

Detta resonemang har hon i sin tur hämtat ifrån Butlers teori om ”den heterosexuella matrisen”, vilken 

innebär att idén om kön är normativ. Det handlar inte enbart om hur manligt och kvinnligt skapas, utan 

det finns också ett krav på att man ska vara man eller kvinna. Matrisen är samtidigt de sätt man 

särskiljer maskulint och feminint genom att koppla dem till typiska kvinnliga och manliga fysiska och 

psykiska egenskaper och de sätt man sedan kopplar ihop dessa båda med igen, genom ett 

heterosexuellt begär efter varandra (Ambjörnsson 2003:13-17). Detta sker i ett samhälleligt 

sammanhang där de dolda strukturer som gör ovanstående möjligt kallas patriarkat eller genussystem.  

 

Begreppet patriarkat har inom den akademiska feminismen ersatts av genussystem eller genusordning 

där genus beskriver de socialt skapade könsrollerna manligt och kvinnligt. Centralt i genussystemet är 

genusdualismen, vilken bygger på att det finns två motsatser (kvinnligt och manligt) med olika 

skapade karaktäristiska drag, som hela tiden står i relation till varandra och där de manliga 

karaktäristiska är högre värderade än vad de kvinnliga är (Gemzöe 2002: 79-84).  

 

Denna syn på patriarkatet kommer från Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet. Hirdman är den 

genusforskare i Sverige som först började använda sig av begreppet genus och genussystem 

(Ambjörnsson 2003:17). Med genus menar Hirdman ett sätt för oss att förklara och reda ut de sociala 

processer som både män och kvinnor medverkar i för att skapa kön. Vidare menar hon att genus är 

viktigt att använda som begrepp då det särskiljer det biologiska och det socialt skapade könet. Genus 

innebär alltså att kön och relationerna mellan könen skapas kulturellt och socialt. Att använda sig av 
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begreppet genus blir då ett sätt att föra diskussionen om könsmaktsstrukturer utan att väva in biologi i 

resonemanget (Hirdman 2003: 11-16).  

 

Hirdmans teori om genussystemet bygger på två principer. Den första är isärhållandets princip, vilken 

innebär att man gör en uppdelning mellan kvinnligt och manligt. Den andra är ”den andra normens 

primat”, vilken innebär att mannen är normen för det mänskliga, att kvinnan är det avvikande och att 

det manliga alltid värderas högst (Hirdman 2003). För att upprätthålla genussystemet skapas det ett 

genuskontrakt, med detta genuskontrakt menar hon det strukturella tvång som kvinnor och män utsätts 

för och som gör att de upprätthåller den genusordning som finns. Kortfattat kan man säga att 

genuskontraktet går ut på att han är den som försörjer och beskyddar, hon är den som föder barn och 

uppför sig (Hirdman 2003: 77-88).  

 

Förhållandet mellan könen är alltså baserat på makt och detta maktförhållande är så normaliserat att 

strukturen i själva verket kan räknas som osynlig. Alla kvinnor och män som växer upp i patriarkatet 

blir redan från födseln inskolade i ideologin. Strukturen är dock inte enbart osynlig, det ligger också i 

patriarkatets natur att män med våld (eller med hot om våld) förtrycker kvinnor. Detta våld kan vara 

och är ofta av sexuell natur. Idéerna som patriarkatet bygger på är så allomfattande och genomsyrar 

samhället så genomgående att följden blir att både kvinnor och män styrs av dessa osynliga strukturer i 

allt de gör (Gemzöe 2002: 46-47).  

 

På grund av att feminismen anser att detta maktförhållande mellan män och kvinnor ska förändras så 

har den också en politisk del. Denna politiska del har, liksom vetenskapen har präglats av 

gynocentrism, vilket betyder kvinnocentrering. Dock bör man tillägga att genusordningen inte främst 

syftar till att alla kvinnor är underordnade alla män utan snarare att kvinnor generellt har mindre makt 

än män. Ojämlikheten är ett strukturellt fenomen som finns i hela samhället (Gemzöe 2002:13-29).  

 

Bodil Bryntesson skriver i en rapport att den rådande feministiska diskursen i Sverige har sedan 1960-

talet varit statsfeminismen. Statsfeminismen menar att det är statens ansvar att sköta 

jämställdhetsfrågor genom att till exempel lagstadga om delad föräldraledighet (www.timbro.se 2006-

12-09). Feminismen i Sverige är således starkt kopplad till vänster i den politiska skalan. Att detta är 

en ganska vanlig uppfattning uttrycktes också av gymnasieungdomar i en jämställdhetsundersökning 

(www.timbro.se 2006-12-09). Detta är även min egen uppfattning, dels utifrån min tidigare erfarenhet 

av feministiska grupper och dels utifrån det jag studerat inför uppsatsen. 

 

Feministisk vetenskapsutveckling 

Feminismen har under sin tid på den vetenskapliga arenan genomgått olika faser. Den existerande just 

nu är en kombination av den fasen som ser könsrollerna som socialt konstruerade, under vilken viktiga 
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teoretiska framsteg inom vetenskapen gjorts, och den fasen där man börjar ifrågasätta begreppen i sin 

egen vetenskap. Man frångår begreppet ”kvinna” och börjar istället se ”kvinna” som en mer nyanserad 

bild, där man tar hänsyn till skillnader mellan olika kvinnor, till exempel ur en klass och 

etnicitetssynpunkt. Man börjar i och med detta närma sig den nya tidens stora vetenskapstradition, 

postmodernism (Gemzöe 2002: 126-127).  

 

Postmodernismen innebär, mycket kortfattat, att man ifrågasätter den gamla vetenskapens tro på 

objektivitet och förnuft. Man menar också att det inte finns några sanningar i den bemärkelsen det 

tidigare funnits det. Den enda sanningen man kan säga existerar är tillfällig och speglar en grupps syn 

på världen vid en viss tidpunkt. Ytterligare en aspekt av postmodernismen är att den ser allting som en 

subjektiv upplevelse. Vilken subjektiv upplevelse som uppfattas som ”sanningen” just nu bestäms av 

den dominerande diskursen. Det vill säga den politiska gruppen som har makten i samhället. 

Postmodernisterna ser också världen som komplex och hela tiden i förändring (Gemzöe 2002: 132-

133). Detta innebär bland annat att det skapas globaliserade identiteter och att tydliga skillnader 

mellan manligt och kvinnligt suddas ut (www.ne.se 2006-12-09).  

 

Feminismen har vissa problem med att anpassa sin teori efter postmodernismen samtidigt som de båda 

har klara likheter i det att feminismen också kritiserat och ifrågasatt vetenskapen som totala sanningar. 

I nuläget ser man att feminismen har en postmodernistisk del i att den nu börjar ge andra kvinnor än 

vita och högutbildade utrymme. Dock kvarstår ett stort problem och det är teorin om en patriarkal 

världsordning. De feminister som hävdar att man inte kan åka med på det postmodernistiska tåget 

menar att postmodernismen saknar en viktig del i sitt resonemang, det vill säga att världen präglas av 

en ojämlikhet. De säger vidare att det inte är konstigt att postmodernismen fick sitt genomslag just 

som kvinnor och intellektuella i den tredje världen började höja sina vetenskapliga röster. 

Diskussionen om feminism och postmodernism är inte främst en vetenskaplig diskussion utan en 

politisk sådan. Den politiska kampen bygger på de strukturalistiska feministiska teorierna och om 

dessa inte längre kan tas för sanningar så raseras kampen i den form som den har idag (Gemzöe 2002: 

133-136).  

 

Feministisk historia i Sverige 1960 – talet till nutid 

Jag tänker börja den här historiegenomgången på 60 – talet då kvinnokampen och feminismen gick in i 

sin ”moderna” fas. Sverige behövde arbetskraft och detta gjorde att det husmorsideal (även kallat 

husmorskontraktet) som funnits sedan rösträttsrörelsen byttes ut till ett jämlikhetskontrakt (Svanström 

och Östberg 2004:146-158). Jämlikhetsbegreppet byttes 1972 ut mot jämställdhetsbegreppet på grund 

av att det uppfattades som att jämlikheten skulle stå mellan klasser. Eftersom klasskampen sågs som 

manlighetens kamp så gjorde man om begreppet så det stod för kön och således också blev feminint 

(Wetterberg 2002:67-68).  
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Startskottet för dagens kvinnorörelse kom i samband med valet 1994, då stödstrumporna startades. Vid 

valet 1991 gick representationen av kvinnor i riksdagen ner från 38 % till 34 %. Detta gjorde att en 

grupp kvinnor med Ebba Witt-Brattström, Maria-Pia Böethius och Agneta Stark i spetsen hotade med 

att starta ett kvinnoparti om inte de vanliga partierna ökade antal kvinnor och lyfte fram 

jämställdhetsfrågor (www.jamstalldhet.nu 2006-10-23). Stödstrumporna fick stor uppmärksamhet i 

medierna men inom partierna var motståndet mot dem starkt. Idéerna fick ändå genomslag och vid 

valet slogs det nästan världsrekord i flest representerade kvinnor i riksdagen med 40,4 % 

(www.jamstalldhet.nu 2006-10-23).  

 

Det är också under 1990-talet som en ”ungdomsfeminism” har vuxit fram. Med böcker som ”fittstim” 

(Skugge och Olsson, 2000), ”bimbobakslaget” (Östergren och Thulin, 2002) och tidningar som 

”BANG” (www.bang.a.se) har feminismen nått ut till en stor grupp unga tjejer. Frontpersoner som 

Belinda Olsson och Linda Skugge får representera 1990 – och 2000-talets mediefeminism, vilket 

innebär att de skriver krönikor i dagstidningar, bloggar på Internet och publicerar lättläst 

feministlitteratur av ”ta-för-er-tjejer-slaget”. 

 

Feminismen tog ytterligare ett steg framåt i april 2005, då ”Feministiskt Initiativ” startades. 

Feministiskt initiativ, syftar till att avskaffa den patriarkala ordningen och de maktstrukturer som 

förtrycker kvinnor i Sverige idag. De anser vidare att för att detta ska ske, så måste män avstå från de 

privilegier som de har idag. År 2006 ställde Feministiskt initiativ upp i riksdagsvalet och i vissa 

kommunval. De kom inte in i riksdagen men har, liksom stödstumporna, fått enorm medial 

uppmärksamhet (www.feministisktinitiativ.nu 2006-10-23).           

 
Antifeministisk teori 

För att ni ska få en liten inblick i hur ”mansrörelser” ser ut och skapas har jag här, innan jag redogör 

för vad som framkommit i intervjuerna en liten teoriintroduktion inom ämnet. Jag börjar med att 

beskriva hur antifeministiska rörelser skapas i USA, för att sedan beskriva hur några av de 

mansrörelser som finns i USA och Storbritannien resonerar. Det är viktigt att påpeka att det finns en 

skillnad mellan dessa båda. Antifeministiska rörelser vänder sig emot feminismen eller 

kvinnorörelsen. En mansrörelse är, strukturellt sett, detsamma som en kvinnorörelse fast de kämpar för 

mannens rättigheter istället för kvinnans. Efter detta kommer jag att nämna vissa av de mindre radikala 

debatter som finns idag där människor kritiserar feminismen, men där debatterna inte går så långt att 

jag vill klassa dem som antifeministiska. 

 

Hur antifeministiska rörelser skapas  
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Det finns ingen svensk forskning på det här området och därför tänker jag använda mig av en 

amerikansk modell av hur och varför antifeministiska rörelser uppkommer. En motståndsrörelse 

uppkommer oftast när gruppen den gör motstånd emot växer sig så stor eller betydelsefull att den 

därmed närmar sig sina mål. Gruppen går då från att bara ha varit en ”åsiktsgrupp” till att faktiskt bli 

ett verkligt hot. Kvinnorörelsen i USA har vid ett flertal tillfällen följts av motståndsrörelser. Oftast så 

skapas motståndsrörelserna av människor ur de grupper i samhället vars situation är mest hotad av 

gruppen ifråga. Motståndsrörelsens åsikter kan finnas innan gruppen de motsätter sig har vuxit sig stor 

men de organiserar sig sällan eller aldrig innan den blivit ett verkligt hot (Saltzman Chafetz och 

Dworkin 1987:33-34).  

 

Det finns två grenar i motståndsrörelsen mot kvinnorörelsen. Den första kallas 

”kapitalintressegruppen” och den kännetecknas av att den består av människor som innehar makten 

och som drar nytta av de förhållanden och strukturer som underordnar kvinnor (och en del män). Man 

kan säga att denna grupp är den dominerande manligheten, vars ekonomiska och överordnade situation 

hotas om kvinnor skulle nå samma status som män i samhället. Samtidigt är denna grupp den 

överordnade manlighet som kvinnorörelsen gör motstånd emot. Kapitalintressegruppen verkar ofta i 

det dolda då ett öppet motstånd kan missgynna deras position i samhället. Detta beror givetvis på hur 

utbredda och allmänt accepterade kvinnorörelsens krav är (Saltzman Chafetz och Dworkin 1987:36-

37).  

 

Den andra sortens motståndsrörelse är en gräsrotsrörelse och medlemmarna i denna grupp kommer 

oftast från samma sociala klass (eller klasser) som de i kvinnorörelsen. Denna grupp protesterar 

framförallt för att deras direkta livssituation är hotad av kvinnorörelsens krav. Den består till större 

delen av män som inte tillhör den dominerande manligheten och vars arbets- eller hemsituation 

kommer att förändras om kraven får genomslag. Den består också ofta av kvinnor som är beroende av 

en dubbel eller av sin mans inkomst för att kunna leva. Blir då mannen drabbad av mer konkurrens på 

arbetsmarkanden och med minskad chans för att få jobb på grund av att kvinnor kvoteras in, så bidrar 

detta till en oro för livssituationen vilket gör att dessa kvinnor oftare ställer upp på antifeministisk 

propaganda än på den feministiska. Hotet från kvinnorörelser blir på så sätt mer personligt för 

gräsrotsrörelsens medlemmar än vad den blir för kapitalintressegruppens (Saltzman Chafetz och 

Dworkin 1987:37).  

 

Slutligen kan man säga att antifeministiska rörelsers utformning, arbetssätt och mål är beroende av 

kvinnorörelsens storlek, mål och framgång. Motståndsrörelserna uppkommer därför först efter att 

kvinnorörelsens idéer har fått ett betydande ”allmänt” genomslag och att rörelsen har uppnått en 

betydande status i samhället (Saltzman Chafetz och Dworkin 1987:37-38). 
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Den motståndsrörelse som bäst beskriver AFS är gräsrotsrörelsen, på grund av likheterna i hur 

medlemsgruppen ser ut men också i sättet den agerar på. Förstadiet till den registrerade föreningen 

kom ju 1996, två år efter att kvinnorörelsen fått stort genomslag med att 40,4 % kvinnor satt i 

riksdagen. 

 

Mansrörelser i USA 

Den främsta modernistiska mansrörelsen i USA är den ”mytopoetiska mansrörelsen”. Den startades av 

Robert Bly, en Amerikansk poet och författare som bland annat skrivit boken ”Järn-Hans” (1995). 

Denna mansrörelse består framförallt av medelålders, vita män från medelklassen. Det är män som 

inte når upp till den dominerande manlighetens ideal och som på många sätt anses vara ”misslyckade” 

i sin manlighet. Rörelsen startades för att Bly ansåg att män hade blivit alltför beroende av kvinnorna i 

sin omgivning. Detta började när den industriella revolutionen kom och sönerna inte längre hade sina 

fäder i närheten dagligen. Istället blev de uppfostrade och beroende av sina mödrar, ett beroende som 

män senare i livet för över på sina flickvänner och fruar. Nyckeln till att hitta tillbaka till sin manlighet 

är att återskapa kontakten med sin fader eller med andra män, detta genom initieringsritualer in i 

vuxenlivet, utförda av äldre män (Torgovnick 1994:155-170).  

 

Den mytopoetiska mansrörelsen bygger mycket på gamla myter om hjältar, gudar och gudinnor, men 

även på initieringsriter från ”primitiva folk” [sic]. Ytterligare en författare som präglat den moderna 

mansrörelsen är Sam Keen, som framförallt idealiserar initieringsriterna för att de avgränsar könen och 

definierar könsskillnaderna (Torgovnick 1994:155-170).  

 

Denna sorts mansrörelser vill hitta tillbaka till den ursprungliga manligheten och idealiserar det gamla, 

”primitiva” [sic] samhället på samma sätt som många feminister (framförallt i den 

marxistisk/socialistiska grenen) drömmer om det jämställda urkommunistiska samhället. Ur en 

feministisk synvinkel kan det se ut som att rörelsen vill ha ett erkännande som emotionella offer för 

patriarkatet och samtidigt bibehålla den manliga dominansen (Torgovnick 1994:155-170).  

 

En mer könsneutral mansrörelse är den som delvis vänder på feminismens världsbild, det är denna 

som AFS främst är inspirerade av och är den som Warren Farrell presenterar. Warren Farrell är 

författare, filosofie doktor i statskunskap och räknas vara den första maskulinisten, sedan hans bok 

”The myth of male power” publicerades. Med en mängd olika argument vill Farrell, till viss del genom 

feministiska teorier, visa på att både män och kvinnor varit överordnade under olika tidsperioder. 

Enligt honom har alltså feministrörelsen och vetenskapen uteslutit halva bilden. Han vill inte ignorera 

feminismen utan erkänner de flesta argument, men menar att det också finns en helt annan sida av det 

vi kallar manlig överordning (Farrell 1994).  
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Han menar han att det har skett ett paradigmskifte i genusfrågan och att man inte kan prata om sexism, 

patriarkat eller manlig överordning. Istället bör man prata om ”bisexism”, patriarkat och matriarkat 

och om manlig och kvinnlig överordning, beroende av inom vilket område och tid man befinner sig. 

Vidare säger han att det vi kallar ”manlig makt”, som att tjäna pengar så familjen kan överleva inte är 

makt utan snarare är ett tecken på maktlöshet eftersom konsekvenserna blir att män dör i förtid, har 

högre självmordsstatistik och är alkoholister i större utsträckning än kvinnor. Däremot ser han det som 

en maktfaktor att förstå relationer och ha ett stort socialt nätverk, något han menar att kvinnor har. 

detta är egenskaper han anser att feminismen nedvärderade och började kalla ”bördor”. Kortfattat kan 

man säga att Farrell bygger sin ”antifeminism” på att feminismen gjorde könskriget till ett krig där 

man enbart såg ena sidans förluster, kvinnans (Farrell 1994).  

  

Aktuell debatt 

I det här stycket tar jag upp en del av den debatten som jag anser speglar lite av den ”allmänna” 

uppfattningen om jämställdhet. Jag har medvetet lagt den under ”antifeminism” på grund av att jag 

inte ser den som ”feministisk”. Jag vill med detta visa att AFS argument är en slags extremversion av 

en relativt accepterad syn på feminismen, såsom den lyfts fram i media idag.    

 

I en undersökning med unga killar och tjejer från 1995, visas resultat som skulle kunna benämnas 

”antifeministiska”. Tjejerna menar att man inte kan nå jämställdhet genom statlig lagstiftning, de vill 

inte bli inkvoterade på arbetsmarknaden. De flesta tjejer menade att feminism är en vänsterrörelse och 

att de, trots allt prat om kvinnors underordning, har en stor framtidstro på sig själva. De ser 

feminismen som extrem, pessimistisk och alltför konfliktinriktad. Killarna är inne på samma spår. De 

tycker att jämställdhetsdebatten är onödigt polariserad och förenklad och de är alla upprörda över den 

generalisering som sker gentemot män som kollektiv. De säger också att jämställdhetsdebatten inte går 

att förankra bland ”vanligt folk”. Tjejerna och killarna i undersökningen har en mycket homogen 

uppfattning om feminism och är lika i sin kritik mot den jämställdhetsdebatt som förs (www.timbro.se 

2006-12-09). 

 

En artikel i ICA-kuriren från 2005 visar på den komplexitet och den elitism som finns inom 

kvinnorörelsen i media idag. Författaren menar att precis vem som helst, oavsett åsikter, kan kalla sig 

feminist idag. Som exempel tar han bland annat upp Linda Skugge som samtidigt är emot H&M:s 

sexistiska reklam, men som i nästa andetag vill att barn ska få fortsätta handla utmanande kläder på 

just H&M. Petra Östergren är en genusforskare som blivit kallad förrädare av feministrörelsen på 

grund av att hon vill få fram en mer nyanserad bild av manlighet och kvinnlighet i media och inom 

vetenskapen. Hon menar att det, under ytan, inom feminismen finns det en grundsyn där inte vilka 

åsikter, teorier eller människor som helst passar in. Man måste vara feminist på rätt sätt för att få 

komma fram i media som feminist. Även Ann-Marie Morhed, som är föreståndare på sekretariatet för 
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genusforskning, ser att det finns en bristande analys och en ensidighet inom den svenska feminismen 

(www.icakuriren.se, 2006-12-09). 

 

Artikeln ovan stämmer bra in på vad Bryntesson kommit fram till efter sin enkätundersökning som 

handlade om vad gymnasietjejer ansåg om feminism (se ovan). Bryntesson menar att det råder ett 

”behörighetstänkande” inom jämställdhetsdebatten, vilket gör att endast ett fåtal kvinnor kan uttrycka 

sina åsikter. Hon har själv fått mycket kritik för sin undersökning från de etablerade 

jämställdhetsdebattörerna. Kritiken har rört alltifrån hennes ålder till hemförhållanden, men ingen har 

tagit upp debatten om varför resultaten visar att unga tjejer inte vill ha med feminismen att göra 

(www.timbro.se 2006-12-09).   

 

På tal om debatten om att enbart vissa feminister får komma till tals vill jag också ta upp en recension 

av Petra Östergrens bok ”porr, horor och feminister” i Roks tidning ”kvinnotryck”. Halva recensionen 

går ut på att kritisera boken, den andra halvan går ut på att kritisera Östergrens feminism och 

världsbild som enligt författaren är ”ungefär av Katthults storlek”. Hon menar vidare att boken byggs 

på uppdaterade argument, ohederlig presentation, platta förenklingar och att Östergren har bristande 

kunskaper om mäns våld mot kvinnor. I ett sista stycke skriver artikelförfattaren ”Svåra frågor kräver 

respekt och ärlighet och en öppenhet för att det finns olika sätt att se på saken”, och menar med detta 

att Östergren enbart är ute efter att göra prostitutionen legitim (Westerstrand 2006:17). 

 

För att ytterligare lyfta fram en del av den ”antifeministiska” debatt som finns idag har jag valt att ta 

upp en artikel som jag läste i ”Metro riks” den 11 december 2006. På framsidan tar Metro upp att män 

anser att de diskrimineras i vårdnadstvister. En undersökning med 856 läsare visar att 63 % av männen 

och 27 % av kvinnorna anser att pappor diskrimineras i vårdnadstvister. Artikeln tar också upp att 

mamman får ensam vårdnad i 44 % av fallen 2002 och pappan i 10 % av fallen (www.metro.se 2006-

12-13). Det finns, i en tillhörande artikel, ett porträtt av en man som kämpar i en vårdnadstvist om sina 

barn. Han hävdar där att allt han gör, eller inte gör, måste bevisas med dokument eller 

bandinspelningar, till skillnad från hans före detta fru som tas på allvar på orden (www.metro.se 2006-

12-13).       

 

Några av de argument som AFS bygger sin antifeminism på 

AFS menar att feminismen bygger sin teori på falsk fakta och statistikfusk. Här nedan tänker jag ta 

upp några av de undersökningar som AFS bygger denna argumentation på. Det viktigt att påpeka att 

AFS har valt vilka delar av feminismen de slår ner på. Vissa debatter som är högaktuella inom 

feminismen, som sexuellt våld mot kvinnor, tas inte upp i någon större utsträckning av AFS. 
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AFS menar till exempel att kvinnor inte blir lönediskriminerade på arbetsmarknaden och hänvisar till 

en studie gjord av arbetsgivarverket som visar att vi, inom de statliga myndigheterna i Sverige, har en 

osaklig (oförklarad) löneskillnad mellan män och kvinnor på 1,8 % (Rapport 2002, 

Arbetsgivarverket). Man hänvisar också till andra undersökningar som visar att skillnaderna i löner 

mellan män och kvinnor på samma befattning och arbetsplats är mycket små, bland arbetare tjänar 

kvinnor 98,6 % och bland tjänstemän är samma siffra 95 % (proposition 2005/06:155). Även inom den 

politiska sfären hävdar AFS att skillnaderna mellan män och kvinnor är små. Sedan 1994 haft lika 

många kvinnor som män i regeringen, i riksdagen har siffrorna varit 45 % kvinnor och 55 % män. I 

kommunfullmäktige var 2003 42 % kvinnor och i landstingsfullmäktige 48 % (proposition 

2005/06:155). 

 

Andra plan som AFS menar att vi är jämställda på är till exempel om man ser till arbetstidsfördelning, 

där kvinnor och män lägger ungefär lika mycket tid på arbete, inräknat både betalt arbete och obetalt 

arbete. Siffrorna är för kvinnor 7,36 timmar per dygn och 7,44 timmar för män per dygn där helgen är 

inräknad i båda fallen ( www.scb.se 2006-11-20). 

 

När det gäller mäns våld mot kvinnor, som är en högaktuell feministisk debatt, så menar AFS att det 

finns en annan sida av bilden. De menar att kvinnor slår män i lika stor utsträckning i parförhållanden 

och hänvisar till en studie gjord av Peter Gill och Carita Remahl (www.dn.se 2006-11-04). De menar 

också att det inte alls är helt vanliga svenska män som misshandlar kvinnor. Många av männen har 

tidigare varit tungt brottsbelastade (lagförda fem gånger eller fler) och är i hälften av fallen påverkade 

av alkohol. 73 % av alla män som blir anmälda för partnermisshandel har tidigare blivit lagförda för 

något brott. Gärningsmännen är också arbetslösa i högre utsträckning och har lägre utbildningsnivå än 

hos den övriga befolkningen (www.bra.se 2006-12-15).  

   

Innan förslaget om förändring av AFS 

Jag ska nu redogöra för mina informanters syn på AFS, sitt eget medlemskap i föreningen, omvärldens 

reaktioner på medlemskapet och för vilka åsikter de har om feminism och jämställdhet.  

 

Varför AFS? 

För att ta reda på varför mina informanter valde att gå med i AFS ställde jag följande frågor; ”Varför 

är du med i Antifeministiska samfundet?” ”Varför gick du med i AFS och hur gick det till?” 

 

Mina informanter har alla en sak gemensamt och det är att de gick med i AFS för att de ville ha en 

motvikt eller en kritisk granskning av feminismen. Några av dem säger rakt ut att feminismen bygger 

på falsk statistik och förvrängd fakta, andra antyder det i sina svar. Jag skulle vilja påstå att alla ser 

mannen som lika förtryckt som kvinnan, både av andra män och av kvinnor. De hänvisar senare bland 
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annat till lagar som förtrycker mannen i större utsträckning än kvinnan. De visar också med argument 

och hänvisningar att mannen också är förtryckt, men ingen säger rakt ut att de tycker att mannen är 

mer förtryckt. De ser det som att vi alla är förtryckta men att förtrycket ser olika ut. Alla uppger att det 

finns ett avgörande tillfälle när de blev antifeminister, men de antyder samtidigt att vägen dit var lång.  

 

Johan beskriver feministrörelsen som skeva typer som har haft en negativ inverkan på 

samhällsdebatten och han ser deras syfte som att skuldbelägga män i allmänhet, något han tycker är 

fel. Han började reflektera över feminismen och dess verkan på samhället när han debatterade på ett 

annat forum på Internet och upptäckte att han alltid lyckades komma i konflikt med dessa feminister. 

Han blev slutligen så upprörd att han satte sig och började fila på ett ”maskulinistiskt manifest”, men 

blev då tipsad om AFS så han surfade dit och insåg att han kommit hem. Det fanns fler som delade 

hans åsikter om feminismen.  

 

Martin vill att feminismen ska tvingas bli mer verklighetsförankrad då han har svårt att se den 

historiska kopplingen mellan den delade arbetsbördan och kvinnors underordning. Han började ”bli 

medveten” i mitten på 1990-talet då han lyssnade mycket på Sveriges radio P1, där det ofta 

diskuterades om feminism. Han beskriver hur hans farmor berättade om hur hennes föräldrar delade på 

arbetsbördorna och hur då den som var bäst lämpad för någon uppgift gjorde den. Han argumenterar 

för att det var en funktionell uppdelning av arbetet, om en kvinna var gravid tio gånger under sin 

livstid så var det funktionellt att hon var hemma medan mannen var ute på åkrarna och i skogen och 

jobbade. Att som höggravid fälla träda ser han som en omöjlighet. Han hävdar även att den som har 

makten att uppfostra barnen är de som formar samhället genom att de ger barnen dess värderingar och 

levnadssätt. Han anser således att den debatt som framförallt förts i P1 inte alls stämde överens med 

den bild han själv fått genom att prata med äldre släktingar som levde då. Han upplever också att detta 

fortsatte, på många olika plan, alltifrån diskussionerna i P1 till lektionssalarna på högskolan. Droppen 

för Martin blev när Valerie Solanas och hennes bok ”SCUM manifest” hyllades i P1 och radiopratarna 

önskade att de kunde vara mer som henne än som de ”Daddys girls” de var. Daddys girl är de kvinnor 

som följer patriarkatets ramar för hur en kvinna ska vara (SCUM manifest, 2003).  Han menar att det 

är konstigt och skrämmande att hon, och hennes idéer hyllas när hon startade en föreningen ”Society 

for Cutting Up Men” som uppmanar till utrotning av alla män. Martin hittade AFS av en slump när 

han surfade på nätet och letade efter något annat.  

 

Erik uppger, till skillnad från de övriga att han personligen blivit utsatt för ”feminismförtrycket” 

genom en lång och svår vårdnads –och umgängestvist. I samband med denna sökte Erik information 

på nätet om vårdnadstvister och hittade då AFS, en förening som han tycker har en mer balanserad syn 

än feminismen i dessa frågor.  
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Maria säger att det avgörande ögonblicket när hon började kalla sig antifeminist var i samband med 

rättegången mot läkarna som anklagades för att ha mördat och styckat Cathrine da Costa. Hennes syn 

på rättegången, och den uppmärksamhet den fick i media, är att om det inte finns tillräckliga bevis så 

ska man bli friad men att feministrörelsens hetskampanj mot läkarna gjorde att de fälldes för 

styckningen, som ett brott mot griftefriden. Maria anser att det var i samband med detta målet som 

feminismen visade sitt rätta totalitära ansikte, hon surfade runt på nätet och hittade andra som tyckte 

som hon och då gick hon med i föreningen.  

 

Hur öppen kan man vara med att man är med i AFS? 

För att få en inblick i hur öppen man kan vara med att man är med i AFS, ställde jag följande frågor; 

”Hur införlivar du AFS i ditt ”vardagsliv” (om du gör det vill säga)?” ”Det kan vara ”politiskt 

inkorrekt” att säga att man är med i ett antifeministiskt samfund i dagens Sverige. Hur hanterar du det 

i sammanhang med andra människor – berättar du att du är medlem i AFS? Vilka reaktioner får du 

från andra människor?” 

 

Maria är den som är öppnast med att hon är med i AFS. Hennes motto är att stå för sina åsikter även 

om de är ”politiskt inkorrekta”. Hon diskuterar mycket på jobbet och hon tog även upp ämnet på en 

jämställdhetskurs som de hade på hennes arbetsplats. Fackmötena är en annan plats där hon säger ifrån 

och kritiserar när hon tycker att det blir för mycket ”genusflum”. Det hon främst kommit fram till 

genom dessa diskussioner är att många av dem som kallar sig feminister på hennes jobb håller med 

Maria i de frågor där hon är som mest kritisk mot feminismen. Detta tycker hon visar på att många 

kallar sig feminister utan att tänka sig för.  

 

Jag tror att Maria kan vara öppnare med sitt medlemskap i AFS eftersom det är lättare att ”komma 

undan” som antifeminist om man är kvinna själv. Det är förmodligen inte lika laddat för en kvinna att 

säga att hon är antifeminist som det är för en man av just den sorten som feminismen vänder sig 

starkast emot. Johan säger själv; 

 

” Mina närmsta vänner vet om att jag är med och känner till min funktion. Vi skämtar mest om detta 

eftersom de inte är engagerade. Jag ligger annars rätt lågt med i mitt vardagsliv med att jag är 

medlem eftersom det fortfarande är så att man kan bli rätt aggressivt bemött av de människor som 

anser att feminism inte bara står för jämställdhet utan också den enda rätta sortens jämställdhet.”  

 

Vidare säger han att han brukar nämna det till sina manliga vänner efter ett tag men att han är mycket 

mer försiktig med att nämna sitt medlemskap i AFS för kvinnliga bekanta, då de tror att feminism är 

något bra och att nämnandet om medlemskapet kan framkalla aggressivitet och låsa situationen så 

vidare diskussion blir omöjlig. Erik instämmer med mitt påstående om att det kan uppfattas som 
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politiskt inkorrekt, eller suspekt som han uttrycker det, att vara med i AFS. Han lägger också till att 

detta speciellt gäller när man pratar med etablerade feminister. Detta tror han beror på att människor 

har en uppfattning om att man som antifeminist vill tillbaka till någon sorts 60-tals ideal, där kvinnan 

ska stå hemma vid spisen. Men han trycker starkt på att detta påstående kommer ur kunskapsbrist och 

fördomar och att han är för jämställdhet men mot feminism. Den som har mest positiva erfarenheter 

från att berätta för omgivningen är Martin. Han säger att de flesta reagerar med förvåning, enligt han 

själv beror detta på att människor inte vet att man inte behöver vara feminist. Många visar intresse och 

medhåll om argumenten, för andra öppnas nya perspektiv, dock har även Martin varit med om att vissa 

blir arga och visar ilska.  

 

Han har dock en lite mer nyanserad bild av vilka reaktioner omgivningen ger när han säger att han är 

antifeminist än vad de andra har. Jag tror att detta skulle kunna ha med att göra att Martin är uppväxt 

på 80-talet till skillnad från mina andra informanter som var med om feminismens starka frammarsch 

på 60 och 70-talet, detta påverkade givetvis hela Sverige och det är således ganska naturligt att bekanta 

till mina lite äldre informanter reagerar mer och aggressivare än vad Martins bekanta gör. Martin 

bekanta är ju uppväxta i den ”backlash” som kom för feminismrörelsen på 80-talet, vilket förmodligen 

gör att de inte är lika feministiskt påverkade som de är som växte upp under 60 och 70-talet.  

 

Vad är feminism för er? 

För att försöka förstå vilken sorts feminism som mina informanter vänder sig emot och för att få veta 

vad de menar när de säger jämställdhet bad jag dem definiera dessa begrepp genom att ställa följande 

frågor; ”Beskriv/definiera vad du menar med jämställdhet och feminism.” ”Ser du AFS som ett 

samfund mot feminism eller för jämställdhet?” Den sista frågan hänvisar till AFS slogan (för 

jämställdhet – mot feminism), jag ville kolla vad mina informanter hade för tankar runt detta.  

 

Jag vill börja det här stycket med att definiera jämställdhet utifrån vad riksdagen säger att det är, detta 

för att placera mina informanters definitioner i ett sammanhang. I tredje målet i nya mål i 

jämställdhetspolitiken beskrivs den samma som; 

 

”Jämställdhetspolitiken bygger på den feministiska utgångspunkten att det finns en ordning eller ett 

socialt system i samhället som upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan könen, där kvinnor är 

underordnade och män är överordnade som grupper i samhället och där mannen/det manliga utgör 

normen. Jämställdhetspolitiken syftar till att förändra denna könsmaktsordning och bryta den 

systematiska underordningen som innebär att kvinnor generellt har en svagare social, ekonomisk och 

politisk position i samhället än vad män har, även om det också finns skillnader inom gruppen kvinnor 

eller gruppen män.” 

(lathund om jämställdhet 2006) 
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Alla mina informanter är överens om att AFS är ett förbund mot feminism och man skulle kunna säga 

att de är för jämställdhet, förutsatt att det sker en viss modifikation av begreppet. De ser feminismen 

som en ideologi som bygger på tveksamma procentsatser och ovetenskapliga resonemang och 

slutsatser. De kritiserar främst feminismen som den ser ut idag, med ett kollektivt tvång på 

jämställdhet. Johan säger att han är för jämställdhet i den mån den kan definieras och Maria säger att 

hon är för en individuell jämställdhet snarare än den kollektiva som förespråkas av feminismen. Så 

vad menar de då när de säger feminism och jämställdhet?  

 

De har alla en definition på både feminism och jämställdhet. Erik tar upp en relation som exempel på 

vad han menar med jämställdhet, där han menar att jämställdhet är att båda två får utvecklas i egen 

takt och efter egna önskemål. Man delar lika på hushållssysslor och på den gemensamma inkomsten. 

Vidare erkänner han att kvinnor har lägre lön i vissa fall men att det helt saknas män på några av de 

mest livsavgörande platserna, som socialförvaltningarnas enheter för familjerätt och i förskolan. 

Skillnaden han gör mellan feminism och jämställdhet är att feminismen är en ideologi som 

generaliserar alla kvinnor som underordnade utan att ta hänsyn till undantag. Jämställdhet ser Erik 

som en självklarhet.  

 

Maria är lite inne på samma linje där hon menar att jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter och möjligheter, något som hon säger att vi har i dagens Sverige och hänvisar till 

lagstiftningen. Hon ser feminism och jämställdhet som samma sak med den tydliga skillnaden att 

feminismen är något som statsmakterna tvingar på oss med kvotering, propaganda och manipulation. 

Som exempel tar hon upp en kommun där killar som inte får något sommarjobb får betald praktik om 

de praktiserar inom ett traditionellt kvinnligt yrke (till exempel inom vården) och tjejer får betalt om 

de går teknikkurser. Detta anser Maria är manipulation och inte ett fritt val.  

 

Martin menar att jämställdhet som ideal är att värdera människor lika högt oavsett olikheter, olika 

intressen och olika förmågor. Att göra det lättare för folk i svåra situationer och att uppskatta 

människor som gör gott och respektera mänskligheten och människors val. Han anser också att ett 

stort steg i riktning mot jämställdhet i Sverige är att avskaffa värnplikten för män. Feminismen är 

enligt Martin odemokratisk, okänslig, macho, kränkande för män kvinnor och barn, ointelligent och 

inte alls anpassad för människor. Men han säger också att det finns ett guldkorn här och där i den 

feministiska ideologin, men vilka dessa är preciserar han inte närmare.  

 

Den av mina informanter som skiljer sig mest från de andra är Johan, han anser att jämställdhet inte 

går att definiera i dagsläget. Med detta menar han att jämställdhet är konstruerad av en feminist som 

inte var nöjd med jämlikhet (se stycket ”Feministisk historia i Sverige 1960 – talet till nutid”). Vidare 
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säger Johan att om han själv skulle definiera det så är jämställdhet att man har en juridiskt liberal 

grundsyn. Något som han anser att vi i Sverige, ur en feministisk synvinkel, har. Då män till exempel 

tvingas göra värnplikt och inte har möjlighet att avsäga sitt faderskap genom att göra en juridisk abort, 

menar Johan att vi ur en könsneutral synvinkel inte har en juridisk liberal grundsyn. Med juridisk abort 

menar Johan att en man ska ha rätt att juridiskt avsäga sig faderskapet till ett barn, han gör då ”abort” 

på samma sätt som en kvinna som gör fysisk abort. Detta ska en man kunna göra under samma 

tidsperiod som kvinnor kan göra en fysisk abort. Johan beskriver feminism som;  

 

”Feminism definierar jag i dagsläget som en intresseriktning för, i första hand kvinnor, men också en 

del män, som har en generellt negativ upplevelse av det manliga könet och därför söker ett politiskt 

uttryck som ska legitimera denna negativa upplevelse och inställning. De indelning som feminister 

själva använder som ”likhetsfeminister, ”radikalfeminister” osv. är för mig helt ogiltiga. Jag delar in 

feminister i ”feminister som är likgiltiga för mäns behov”, ”Feminister som direkt vill motarbeta 

män” och ”feminister som hatar män”.”   

 

Han menar alltså att feminism framförallt är en rörelse för att skapa fördelar för kvinnor på bekostnad 

av män. Feminism har enligt Johan ingenting med jämställdhetsarbete utan är ett sätt för missnöjda 

kvinnor att idealisera kvinnor och odugligförklara män.  

   

AFS i nuet och framtiden 

I den första omgångens frågor undrade jag också om hur mina informanter ser på AFS idag och hur de 

vill att föreningen ska jobba i framtiden genom att ställa följande frågor; ”Beskriv med egna ord hur 

du ser på jämställdhetsarbetet i Sverige idag och om du skulle vilja förändra det – hur?” ”Beskriv 

också din syn på vad AFS spelar för roll i jämställdhetsarbetet.” ”Vilken framtid ser du för AFS? Vad 

strävar ni efter, vad vill ni uppnå konkret och vad skulle du vilja att ni strävade efter?” ”Varför behövs 

en grupp som AFS?” Det som mina informanter svarar nedan är vad de ansåg om AFS framtid innan 

förslaget om en könsfredsrörelse och nedläggning av AFS kommit på tal.  

 

Ordföranden menar att AFS kan spela en roll i att utforma en könsfredsrörelse, där man tar avstånd 

från könsmaktsordningen och tanken om att alla skillnader mellan könen beror på diskriminering och 

istället fokuserar på att tillsammans försöka lösa de ojämlikheter som finns. Man bör också erkänna att 

både män och kvinnor har haft sina för – och nackdelar genom historien. Ordföranden menar att en 

förening som AFS behövs för att feminismen är en lika extrem rörelsen som kommunismen eller 

nazismen i och med att den demoniserar ett helt kön. Erik anser att AFS inte spelar någon roll alls i det 

jämlikhetsarbete som förs i Sverige idag, han menar att; 

 

” Om Fi och andra feminister säger sig vara osynliggjorda så är AFS totalt gömda.” 
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Han säger vidare att han tror detta beror på att den jämställdhetskamp som pågår just nu har sina rötter 

i feminismen. Han vill motverka detta och göra jämställdhetsarbetet könlöst, mycket på grund av att 

han inte bara ser kön som en faktor till förtryck. Erik anser att AFS behövs på grund av att 

feministerna har fått så stor medial uppmärksamhet och att AFS behövs som en motvikt då det mesta 

som kommit fram endast har gynnat kvinnorna.  

 

Martin vill att man ska sluta skapa rättvisa utifrån procentsatser och sluta se könsmaktsordningen som 

en absolut sanning. Han menar att man nödvändigtvis inte behöver har så mycket gemensamt bara för 

att man tillhör ett visst kön. Detta genom att skapa statistik som tar hänsyn till att fler män valde att 

vidareutbilda sig fram tills mitten på 1990-talet, att fler män startar band och företag, i samband med 

detta vill han också att vi ska visa ödmjukhet inför att vi inte riktigt vet varför det är så. Han vill också 

ta bort resonemanget om att män skulle sitta på några speciella hemliga makttekniker som de använder 

för att förtrycka kvinnor och andra liknande resonemang.  Slutligen vill han att man ska erkänna att 

kvinnor också kan vara elaka, egoistiska, fysiskt och psykiskt våldsamma och att man erkänner att 

kvinnor har haft och har makt, över hem, anhöriga och i sitt arbete.  

 

Martin anser också att man ska sluta lägga skulden för alla världens problem på män av den enda 

anledningen att de är just män. På frågan om varför en förening som AFS behövs svarar Martin att den 

behövs för att värna om demokratin och för att göra samtalsklimatet mer sansat och komplett. Han ser 

detta som ett måste, framförallt för ungdomarna som växter upp nu. Han är rädd för att alla de 

ungdomar som köper feminismens argument aldrig kommer att kunna ha ett normalt förhållande till 

det andra könet, detta gäller både killar och tjejer.  

 

Maria anser att det första man ska göra är att få bort kvoteringstankarna, vilka hon anser är skadliga 

för både män och kvinnor. Vidare tycker hon att alla genuspedagoger borde förbjudas tills man helt 

säkert vet om flickor och pojkar har lite skilda behov. Hon efterlyser också statistik på hur vanligt det 

är med falska våldtäktsanmälningar i Sverige, då studier från andra länder visar på höga siffror. Hon är 

starkt kritisk till att feministrörelsen har urholkat fenomenet våldtäkt, så det inte längre tas på allvar. 

Maria anser att AFS behövs för att få igång arbetet med den kritiska granskningen av feminismens 

teser och för att skapa ett samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter.  

 

Johan menar att den enda formen av jämställdhetsarbete som görs i Sverige idag är det som AFS håller 

på med (se hans tidigare definition av jämställdhet). Det han vill förändra i det som vi andra kallar för 

jämställdhetsarbete är för det första att all genusforskning avslutas och läggs ner då den, enligt honom, 

är byggd på vetenskapsfusk och går i feminismens ledband. Efter detta har gjort så ska man omstarta 
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genusforskningen så den blir en könsneutral och fördomsfri forskning på hur könsmönster ter sig i 

olika samhällen och vid olika tidpunkter. Jämställdhetslagen och allt den medför ska tas bort helt då 

den endast är till för kvinnor. Han vill vidare att könskvoteringen ska bort och att föreningar som 

endast vill ha ett kön representerat ska få ha detta. Han anser att man ska anpassa utbildningsväsendet 

efter biologiska medfödda och genomsnittliga könsskillnader. De som inte passar in i mallen för dessa 

skillnader ska givetvis kunna välja sin egen väg utan att bli straffade för detta, till exempel killar som 

väljer vårdyrke och tjejer som väljer tekniska yrken. Slutligen vill Johan införa ett utbildningsprogram 

för alla journalister och politiker där de ska lära sig hur de blivit manipulerad av feminister. På frågan 

om varför en förening som AFS behövs så hänvisar Johan till alla sina tidigare svar.  

 

Vad gäller framtiden för AFS får jag olika svar från mina informanter. Erik menar att AFS måste bli 

mer publika och detta ser han att man kan göra genom att utveckla hemsidan och tillsätta 

arbetsgrupper som ska verka genom påtryckningar i de frågor som blir aktuella. Johan säger att AFS 

har en begränsad framtid eftersom själva idén med föreningen är att den endast ska finnas fram till 

dess att feminismen är så marginaliserad att AFS inte längre behövs. Vidare säger han att det på grund 

av namnet är svårt att bli tagen på allvar och att få kontakt med till exempel politiker och journalister, 

och att det därför vore bra att avveckla verksamheten och istället starta ett könsfredsförbund. Detta 

skulle då jobba för jämställdhet ur ett könsneutralt perspektiv, där ”anti” försvinner och ersätts med 

något positivt. Han är dock noga med att påpeka att den kritiska granskningen av feminismen 

fortfarande måste ske, men att man istället för att bara kritisera också kan erbjuda ett positivt 

alternativ. Martin säger att han inte vet vad som sker i framtiden för AFS men att han skulle vilja se att 

de ska kämpa för att skolväsendet och publik service återigen ska bli politiskt obundna, och att man 

därigenom ska se på feminismen som man ser på vilken annan ideologi som helst. Han ser det också 

som ett måste att AFS ska kämpa för att få bort de två lagarna som vi har i Sverige som diskriminerar 

män på ett livsavgörande sätt. Den första är allmän värnplikt för män och i och med detta också de 

krigslagar som följer med. Den andra är lagen om att kvinnan är ensam vårdnadshavare över barnen 

om paret inte är gifta. Han säger slutligen att han inte känner till några liknande lagar för kvinnor, 

alltså sådana lager som påverkar livsvalen så definitivt.   

 

Efter förslaget om en förändring av AFS 

 

AFS:s vara eller icke vara  

Intervjuerna ovan gjorde jag i september - oktober 2006 men det jag inte visste då var att den 

förändring i föreningen som ordföranden och Johan pratade om skulle ske så snart. Den 28 oktober 

kom kallelsen till årsmötet upp på hemsidan och där stod det att man skulle diskutera AFS framtid och 

eventuella avveckling till förmån för ett könsfredsförbund. Två dagar senare kom det upp ett nytt 

anslag om upprop för ett sådant direkt efter årsmötet. Detta har fått vissa konsekvenser för min 

 28



uppsats, då jag inte visste hur mina informanter ställde sig till ett könsfredsförbund, om de skulle gå 

med eller om de var emot idén. Jag fick alltså göra ytterligare intervjuer, dessa gjordes på samma sätt 

som första omgångens intervjuer (se metoddelen). Jag valde att göra en intervju med alla mina 

informanter innan årsmötet när det fortfarande enbart fanns spekulationer och förslag (alla svarade på 

frågorna utom Maria). Efter årsmötet kontaktade jag en av mina informanter för att få en 

sammanfattning av vad som hänt på årsmötet.  

 

Förslaget på hur AFS ska förändras 

För att förstå mina informanters svar ska jag beskriva hur förslaget ser ut. Det förslag som ligger i 

kallelsen till årsmötet innebär att man ska avveckla föreningen AFS och gå tillbaka och göra det enbart 

till ett diskussionsforum. De utåtriktade frågorna ska istället gå till en nystartad könsfredsrörelse. 

Denna ska verka för en individuell jämställdhet, och kommer till skillnad från AFS ha 

radikalfeministerna som motståndare istället för feministerna. Det blir således lättare att definiera 

exakt vad det är man vänder sig emot. Med radikalfeminismen menar man den feminism som bygger 

på en könsmaktsteori där alla män pekas ut som förtryckare. Att protestera mot denna sortens 

feminism, samt bekämpa myten om könsmaktsordningen blir en av huvuduppgifterna. Detta tror man 

också kommer att bidra till att man då ”vinner” över de feminister som inte är lika radikala utan som 

bara vill ha det jämställt.  

 

För att få vet lite om mina informanters attityder till en omorganisering av AFS och en eventuell 

nystart av en könsfredsrörelse ställde jag följande frågor; ”Jag undrar helt enkelt hur du ställer dig till 

att föreningen kanske kommer att förändras (gå tillbaka) till att enbart vara ett diskussionsforum och 

att de "officiella" frågorna kommer att skötas av en "könsfredsrörelse" istället?” ”Vilka fördelar och 

nackdelar ser du med den här idén?” ”Vilka av dina idéer skulle du vilja införliva i en 

"könsfredsrörelse"?” och ”Kommer du att gå med i en sådan rörelse?” 

 

Mina informanters inställning till en sådan här rörelse är väldigt olika varandra. Den som är mest 

negativt inställd är Erik, som ser ett könsfredsförbund som något nästan feministiskt, han säger att det 

låter omanligt. Och syftet enligt honom är inte att skapa någon fred utan att ge män rättigheter på de 

områden som de saknar dem och han hänvisar till familjerätt. Han tror att en sådan grupp kan 

uppfattas som ytterligare en mjukis-mansgrupp och han kommer inte att vara med i en sådan grupp om 

den startas, för han säger själv att han är mer för konfrontation.  

 

Martin tycker att en könsfredsrörelse är en bra idé men har frågor angående vad det är som räknas som 

radikalfeminism. Han vill fortsätta att kämpa för att kvotering är fel och att man ska ta bort kraven på 

att public service och skolväsendet ska bygga på en feministisk grund. Han tycker också att det är 

oklokt att skapa fred med odemokratiska makter som vill ha fördelar för kvinnor på bekostnad av män. 
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Slutligen säger han att han ska be en av de mer aktiva medlemmarna att utveckla idén, men att han nog 

kommer att gå med om det han nämner ovan kommer att räknas som radikalfeminism.  

 

Johan är den som är mest positiv till en könsfredsrörelse, han menar att AFS har gjort sitt och att man 

framförallt måste byta namn för att nu kunna jobba vidare för jämställdhet på ett sätt där man blir 

tagen på allvar, vilket är svårt när man börjar namnet med ”anti”. Han ser flera fördelar av att byta 

namn (och delvis byta agenda), bland annat så slutar namnet vara ett hinder. Han hoppas också att man 

genom att byta namn blir av med en del av de knäppgökar som bara vill kriga för krigandets skull och 

istället kan locka mer vanliga och seriösa människor till föreningen. Han hoppas också att man ska ha 

lättare att ta kontakt med maktpersoner, politiker och journalister genom att ha ett namn som inte är 

lika kontroversiellt och negativt. Nackdelarna som han ser är att man kan tappa en del medlemmar 

som är seriösa men som vill hålla sig kvar i AFS, kanske mer konfrontativa agenda. Johan kommer att 

fortsätta att kämpa för att feminismen inte ska komma undan med faktafusk, han ser detta som ett 

viktigt led i stegen mot jämställdhet. Han vill också verka för en attitydförändring där det ska bli lika 

otänkbart att förolämpa och klumpa ihop alla män som förtryckare, som det i dagsläget är att till 

exempel kalla invandrare för svartskallar. Han vill vidare kämpa för en könsneutralisering av 

jämställdhetslagen – den ska vara lika mycket till för män som för kvinnor, värnplikten – antingen 

frivillig för alla eller obligatorisk för alla och slutligen för abortlagen – män ska kunna avsäga sig 

faderskapet genom juridisk abort lika många veckor som kvinnan kan göra abort. Slutligen vill han att 

all statlig kontroll av jämställdhet ska upphöra och att man ska göra en fördomsfri nystart av 

forskningen inom området könsskillnader. Han kommer definitivt att gå med i ett könsfredsförbund 

om det startas ett sådant.   
 
Sammanfattning av årsmötet 

Jag valde, av de skäl jag redan tagit upp i metoddelen, att inte närvara på årsmötet, framförallt för att 

jag bedömde det som att min närvaro skulle störa diskussionerna och att det inte skulle flyta lika 

smidigt om medlemmarna visste att jag satt där och antecknade. AFS är ju framförallt ett forum på 

nätet, där medlemmarna kan uttrycka sina åsikter men ändå vara relativt anonyma, om det då skulle 

komma in någon som satt och beskrev vad som hände kanske människorna på mötet skulle censurera 

sig mer än vad de skulle göra i vanliga fall. Jag kontaktade dock en av mina informanter som jag visste 

skulle vara på årsmötet och bad om en sammanfattning vilket jag också fick. Jag har valt att inte fråga 

mina andra informanter närmare om vad de anser om årsmötet, då informationen inte kom ut på 

hemsidan förrän den 5:e december. Detta gör att jag av tidsmässiga skäl inte kan vänta på vad de har 

att säga om årsmötet.  

 

På årsmötet var det fyra personer närvarande och jag antar att detta hör ihop med tidigare resonemang 

om att AFS är en förening som främst existerar på nätet. Anonymiteten är något man kan ”gömma” sig 

bakom när man uttrycker sina åsikter på forumet, något man inte kan göra om man träffar andra 
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medlemmar i verkligheten. Mötet började i alla fall med en diskussion om det allmänna debattklimatet 

i Sverige och de fyra konstaterade att det inte ens gick att få in en liten insändare där man kritiserade 

det allmänna konsensus som finns om att kvinnor är underordnade. De konstaterade också att 

”elitfeministerna” och deras ”stödtrupper” vunnit första ronden, och att det kunde vara karriärmässigt 

förödande att bli känd för att kritisera feminister eftersom de fått så stort genomslag, bland 

allmänheten men också hos ”eliten”. Detta skulle i sin tur få negativa ekonomiska följder, något som 

ingen av de som närvarade på mötet var speciellt sugna på.  

 

Efter diskussionen började således mötet. Av ovanstående skäl ville ingen sitta med i en styrelse för 

AFS och därför bestämdes det att man skulle låta föreningen vara ”vilande” fram till dess att det fanns 

medlemmar som ville engagera sig aktivt igen. På grund av bristande intresse från medlemmarna 

kommer också projektet att starta upp en könsfredsrörelse att läggas på is.  

 

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Sammanfattning  

AFS är en svensk antifeministisk förening som vill verka för jämställdhet men mot feminism. 

Föreningen existerar främst på Internet, vilket är i linje med ett postmodernt och globalt sätt att se på 

världen. AFS är politiskt och religiöst obunden men det finn en klar koppling till den blå eller liberala 

sidan av den politiska skalan. AFS största kritik mot feministrörelsen är att den inte tar hänsyn till 

männens sida av jämställdheten och att den, enligt AFS, bygger på faktafel och statistikfusk. Under 

tiden när jag skrev min uppsats lades föreningen ner på grund av att det inte fanns någon som ville 

sitta i styrelsen, då det är en väldigt utsatt position att sitta som styrelsemedlem i en förening som heter 

”antifeministiska samfundet”. Istället hoppades man på att det skulle finnas tillräckligt med 

intresserade för att starta upp en ”könsfredsrörelse”, vilket det inte gjorde. AFS finns numera som en 

vilande förening, även om hemsidan förmodligen kommer att finnas ett tag till.  

 

Feminismen bygger på två principer, den första är att kvinnor är underordnade män och den andra är 

att detta förhållande bör ändras. Detta gör att feminismen inte enbart är en vetenskapsinriktning utan 

att den också har en politisk sfär. Feminismens patriarkat visar en samhällssyn som innebär att de 

strukturer som finns i det svenska samhället är organiserade så att män är överordnade kvinnor på alla 

livets arenor. Den definition vi har av jämställdhet i Sverige, genom riksdagen, har en direkt koppling 

till den feministiska utgångspunkten där kvinnor är underordnade män. 

 

I Sverige finns det ingen forskning runt hur antifeministiska rörelser startas, därför har jag istället 

belyst en modell från USA. Den visar att det finns två olika sorters antifeministiska rörelser, den första 

är en kapitalintressegrupp som kan förlora stora pengar på att strukturerna i samhället ändras. Det är 
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ofta denna grupp som kvinnorörelsen främst vänder sig emot. Den andra är gräsrotsrörelsen, vilkas 

medlemmar ofta kommer ur samma samhällsskikt som feministrörelsens, dessa består av båda kvinnor 

och män och de är antifeminister för att de själva har något att förlora på feminismen, till exempel 

genom mer konkurrens på arbetsmarknaden.  

 

Mansrörelserna i USA ser också lite annorlunda ut än vad AFS gör, även om det finns likheter. Den 

mytopoetiska rörelsen är ute efter att ta tillbaka ”manligheten” som de anser att männen har förlorat 

genom att bli alltför beroende av kvinnor, som mammor och flickvänner eller fruar, i sin omgivning. 

Den andra är den som vänder på feminismens resonemang och menar att det inte bara är kvinnor som 

blivit åsidosatta, förtryckta och nedvärderade utan även männen. 

 

Jag har även tagit upp en del av de argument som AFS bygger sin antifeminism på, där de bland annat 

visar att kvinnor enligt vissa undersökningar inte är lönediskriminerade, att kvinnor slår sina partners i 

lika stor utsträckning som män i parförhållanden och att kvinnor inte jobbar mer än män, både betalt 

och obetalt arbete inräknat.  

 

Jag har också visat lite av den debatt som finns runt feminism och antifeminism idag, där framgår att 

ungdomar inte vill ha feminism men är för jämställdhet. Den aktuella debatten visar också på att man 

måste vara rätt sorts feminist för att bli godkänd inom feministiska kretsar. Man kan också se att 

pappornas roll börjar komma upp på den mediala agendan.    

 

Diskussion 

AFS är en postmodern förening i den bemärkelsen att det främst existerar i ett av de scapes, och då 

tänker jag framförallt på ideascape och mediascape, som Appadurais teori berör. Detta syns extra 

tydligt när man ser till att det enbart var fyra medlemmar med på årsmötet där de träffades ansikte mot 

ansikte. Anonymiteten som Internet erbjuder kan vara ett skydd, där medlemmar kan uttrycka åsikter 

som de kanske inte alltid kan stå för i det verkliga livet, vilket gör att de egentligen inte har ett intresse 

av att se hur personerna ser ut som de möter i till exempel debattforumet. Det hade varit intressant att 

se hur många som hade dykt upp om de hade haft ett virtuellt årsmöte på en tillfälligt öppnad chatt 

eller på forumet. Det kanske inte är av enbart postmoderna skäl som AFS finns på Internet utan även 

av praktiska då medlemmarna finns över hela Sverige, dock är också detta ett fenomen som kan 

hänvisas till en globaliserad värld.  

 

Det första jag vill ta upp nu när jag går in på en mer jämförande diskussion mellan feminism och AFS 

är att jag vill förtydliga att feminism är ett oerhört stort begrepp som kan betyda olika saker för olika 

personer. Mina informanter säger att de är emot feminism, men när man går in djupare på deras svar 

om hur de definierar feminism och hur de ser på olika frågor, anser jag att det framförallt är 
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radikalfeminismen eller elitfeminismen som de vänder sig emot, det vill säga den sortens feminism 

som syns i media. Det är inte enbart denna, det finns saker som är uppenbart ”antifeministiska” också, 

men jag får bilden av att det är radikalfeminismen de har haft som mall när det svarat på mina frågor.    

 

När man tittar på grundsynen mellan feminism och AFS så ser man ganska snart att de har helt olika 

utgångslägen, AFS har en liberal grundsyn och feminismen har en vänsterinriktad grundsyn. Detta gör 

att även om feminister och antifeminister till stor del pratar om samma saker och har samma slutmål, 

så uppstår det en krock eftersom de har olika utgångspunkter. Feminismen strävar efter ett kollektivt 

och lagstadgat erkännande av kvinnans underordning, medan AFS vill uppnå en individuell 

jämställdhet. Då vi haft en vänstermajoritet i riksdagen i Sverige sedan valet 1994, är det kanske inte 

så konstigt att jämställdhetslagen har tydliga kopplingar till feminismens definition av jämställdhet. 

Det finns en möjlighet att jämställdhetsarbetet i Sverige kommer att vara mer nyanserat och mer åt 

högerhållet på den politiska skalan de närmsta åren, då högerblocket vann riksdagsvalet 2006.    

 

Jag har under arbetets gång med den här uppsatsen gång på gång ställt mig frågan om det är så att AFS 

är en konservativ, bakåtsträvande förening eller om det är den nya tidens jämställdhetsdebatt jag har 

fått tjuvkika på. Jag har också pendlat mycket mellan de olika svaren på den frågan. AFS har likheter 

med de amerikanska mansrörelserna i det att de vill ge mannen plats i jämställdhetsfrågan. Samtidigt 

är det svårt att göra en jämförelse mellan Sverige och USA eller Storbritannien på grund av att våra 

samhällen, genusmässigt ser väldigt olika ut. AFS har också själva valt ut vilka delar man ska slå ner 

på i feminismen och vissa av feminismens huvudfrågor som mäns sexuella utnyttjande av kvinnor tas 

inte upp. Samtidigt kan man säga att feminismen har svårt för att hantera och anpassa sina teorier efter 

den postmodernistiska vetenskapssynen, vilket kan tyda på att genusvetenskapen behöver göra en 

rensning i sina teorier och argument.   

 

Som undersökningen med gymnasieungdomarna visar och som artikeln från ICA-kuriren tar upp, 

finns det en skillnad i hur feministerna och gemene man ser på jämställdhet. Feminismen, eller kanske 

snarare ”radikalfeminismen” eller ”elitfeminismen”, det vill säga den feminism som framkommer i 

media, välkomnar inte alla och den generaliserar i stor utsträckning. Detta gör att ungdomar och 

många andra inte känner igen sig i bilden som feminismen målar upp av verkligheten, vilket får de att 

tacka nej till feminism men ja till jämställdhet. De för samma resonemang som AFS gör med andra 

ord. Jag vill dock påstå att bilden AFS målar upp av feminismen är fylld av ilska och besvikelse, vilket 

gör att man inte erkänner någon del av feminismen. Man tar till exempel inte hänsyn till att 

maskulinitetsforskningen har sprungit ur feminismen, en forskning där man börjar göra manligheten 

mer komplex och där man inte drar alla män över en kant. Man tar inte heller hänsyn till feminismen 

som ett vetenskapligt verktyg för att analysera olika former av maktförhållanden, inte bara det mellan 

manligt och kvinnligt.  
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Dock håller en förändring på att ske, initiativet till att starta en könsfredsrörelse ser jag som ett tecken 

på att AFS har börjat inse att även deras bild är förenklad, generaliserande mot feminismen och inte 

heller den är särskilt objektiv. En ny könsfredsrörelse hade framförallt vänt sig mot 

radikalfeminismen, vilket också verkar vara den form av feminism som gemene man har svårt för att 

acceptera. Feministiskt initiativs låga valresultat är ett bevis för detta, ifrågasättandet av feminismen 

från gymnasieungdomarna är ett annat. Att ungdomarna i undersökningen, AFS och mina informanter 

uttrycker sig med att de är emot feminism, men för jämställdhet anser jag kan tyda på två saker. 

Antigen är det så att det enbart är den radikala feminismen som har framkommit i media, vilket är en 

feminism som människor inte känner igen sig i och då inte heller vill ha. Eller så tyder detta på att 

feminism som en förkämpe för kvinnans rättigheter inte längre behövs i Sverige på grund av att vi 

kommit så långt i vårt jämställdhetsarbete.   

 

Vad gäller AFS:s koppling till antifeministiska rörelser i USA och Storbritannien kan man säga att de 

har vissa likheter, men jämförelsen är svår att göra då samhällsstrukturerna ser väldigt olika ut. I den 

mytopoetiska mansrörelsen är medlemmarna vita, medelålders män från medelklassen. Ett mönster vi 

även kan se hos AFS även om AFS har en lite mer komplex medlemsgrupp, med en viss andel kvinnor 

och mer blandade åldrar. Den mytopoetiska mansrörelsen anser att mannen har blivit alltför beroende 

av kvinnor i sin omgivning och att männen därför måste ta tillbaka sin manlighet, detta är ett 

resonemang som jag inte har märkt hos AFS. Däremot finns ett resonemang runt det faktum att män, 

till exempel inom familjepolitiken, är väldigt beroende av och underordnade kvinnornas nycker, till 

exempel vad gäller abortfrågan och i vårdnadstvister.  

 

Man kan också se likheter med Warren Farrells mansrörelse i det att man inom AFS anser att 

feminismen fullständigt raderat ut mannen på alla andra plan än som ”boven i dramat”. Också inom 

AFS vänder man på vissa argument och säger att det som vi kallat manliga privilegier inte alltid är 

detta, att försvara landet mot fiender och tjäna mycket pengar har män bokstavligt talat fått betala med, 

och förkortat, sina liv för.  

 

Vad gäller skapandet av antifeministiska rörelser finns också vissa likheter och vissa skillnader. 

Framför allt är det grundargumentet om att motståndsrörelser skapas när feminismen blir för stark som 

jag tänker på när det gäller skillnader. Det finns en motståndsgrupp nu (AFS) och det fanns en 

motståndsrörelse på 30-talet (männens förening). Jag har försökt att hitta en motståndsrörelse på 60-

70-talet i Sverige då feminismen fick stor genomslagskraft men inte lyckats. Jag ställer mig därför lite 

skeptisk till att applicera delen av teorin som säger att motståndsrörelser uppstår när hotet från 

feminismen blir för stort, på Sverige. Även kapitalintressegruppen har jag svårt att hitta i Sverige, 

dock är ju ett av dess kännetecken att den ofta jobbar i det dolda och jag har inte koncentrerat mig på 
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att hitta en sådan motståndsrörelse inför den här uppsatsen. Det är alltså möjligt att den finns och 

kämpar emot feminismen, men jag har inte stött på något i mitt material som tyder på detta.  

 

Gräsrotsrörelsen har däremot likheter med AFS, bland annat om man tittar på hur medlemsgruppen ser 

ut. Om man ser till vad mina informanter säger så blir de ju personligt drabbade i det rådande 

samhällsklimatet. Det handlar kanske inte så mycket om konkurrens på arbetsmarknaden som det gör i 

USA, där de fortfarande har kvar ett slags husmodersideal, vilket jag bedömer att vi inte längre har i 

Sverige. Mina informanter uppger däremot att de blir utsatta på ett mer personligt plan. De känner sig 

orättvist behandlade och bedömda i feminismen, vissa enbart för att de är män och andra för att de inte 

ställer upp eller tror på feminismens samhällssyn eller på den rådande jämställdhetspolitiken.  

 

Om jag utgår från mina informanters resonemang ser jag det som att feminismens ofta generaliserande 

syn på mannen och likgiltigheten inför dennes problematik är, enligt min bedömning, den yttersta 

förklaringen till att AFS finns i Sverige idag. Dock anser jag, som jag tidigare skrivit i bakgrunden, att 

det är osannolikt att AFS hade existerat om inte anonymiteten som Internet kan erbjuda hade funnits. 

Feminismen kan alltså ses som orsaken till att AFS finns och Internet som verktyget som gör det 

praktiskt möjligt.  

 

Jag vill börja avrunda med att säga att feminismen och feministernas kamp har gjort att vi har kommit 

dit vi är idag jämställdhetsmässigt. Utan feminismen skulle vi inte ha någon genusforskning och utan 

genusforskningen skulle vi inte heller ha någon manlighetsforskning. Min tanke är att vi kanske har 

kommit längre än vad feministerna vill se. En av mina informanter säger att framtiden för AFS inte 

kan vara för evigt, den kommer bara att finnas tills feminismen är så marginaliserad att den bara är en 

ideologi bland många andra. Syftet med feminismen måste någonstans vara att ha samma mål och 

kanske är det så att vi har nått det målet. Om det är så att kvinnor och män tjänar nästan lika mycket på 

samma arbetsplats med samma arbetsuppgifter, om det är så att vi har fler lagar som missgynnar män 

och om det är så att kvinnor misshandlar sina partners i samma utsträckning som män så kanske vi inte 

längre kan prata om kvinnors underordning gentemot män.  

 

Allteftersom bilden av manlighet problematiseras inom manlighetsforskningen, kommer en mer och 

mer komplex bild av männen och manligheten fram. Kanske kan man inte längre prata om manlig 

överordning och kvinnlig underordning, kanske måste man byta ut begreppen. Om större delen av alla 

män är underordnade den dominerande manligheten så anser jag att man inte längre kan prata om en 

manlig överordning.  

 

Som avslutning vill jag säga att AFS har många poänger bakom det provocerande namnet och att jag 

anser att man borde ta tillvara på dessa, både i forskningen och privat. Vad AFS gör är att presentera 
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en ny bild av jämställdhet och feminism. En bild som, om den ses på med öppenhet, faktiskt kan bidra 

till förståelse för vissa frågor som feminismen jobbar med. Till exempel varför det är så lite män med i 

jämställdhetsrörelsen. AFS kan hjälpa till att ge svaren på många frågor om mäns ”nonchalans” inför 

kvinnosaksfrågor, förutsatt att man är villig att lyssna. Jag anser att AFS och feministrörelsen har mer 

gemensamt än vad någon av dem skulle vilja erkänna. De kämpar båda för jämställdhet, de har bara 

väldigt olika grundsyn på både problemet och lösningen. 
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BILAGA 1 

Antifeministiska samfundets manifest 

 
ANTIFEMINISTISKA SAMFUNDET är som organisation emot feminismen såsom den utvecklats i 
Sverige och i många andra länder. Vi reagerar mot dess alltför stora inflytande i förhållande till antalet 
anhängare i det svenska samhället. Det finns ingen demokratisk legitimitet att upphöja feminismen till 
statsideologi i jämställdhet. Feminismen som sådan har polariserat förhållandet mellan kvinnor och 
män. Klimatet mellan könen har generellt försämrats och därmed har också könsrelaterade problem 
och kriminalitet ökat. 
 
Feminismen har tagit sig och fått rätten att tala i alla kvinnors sak, ja även i alla mäns sak. Vi avfärdar 
feminismen som den enda accepterade talesmannen/kvinnan för folket i könsfrågor. Vi motsätter oss 
deras könssegregerade idéer om bland annat förtryck, normer och jämställdhet. Vi protesterar mot 
deras förenklade analyser med tillrättalagda slutsatser, allt som oftast grundade på grova 
generaliseringar eller feltolkningar, och ibland bevisligen på rena lögner. 
 
Vi förkastar feminismens manssyn, välvilligt förmedlad genom media och politiker, där den svenske 
mannen som kön ofta stämplas som förtryckande, privilegierad, oduglig och/eller kriminell. Vanliga 
svenska män och deras synpunkter i frågan har därmed ignorerats eller avfärdats. Vi förkastar också 
feminismens syn på kvinnor som offer för omständigheter och att kvinnor skulle vara oförmögna att 
tänka själva och fatta egna beslut.  
Dessutom motsätter vi oss feminismens föraktfulla syn på den traditionella kvinnligheten. 
 
Verklig jämställdhet måste handla om båda könen och deras åsikter, vid varje tillfälle som ämnet tas 
upp, utan förutfattade meningar om offer eller skurkar. Det måste även vara möjligt att ta avstånd från 
könsperspektivet och komplettera den med andra perspektiv såsom individperspektivet. 
 
ANTIFEMINISTISKA SAMFUNDET vänder sig därmed också mot feminismens medlöpare inom 
bland annat media och politik. Även inom t ex lagstiftning, undervisning, offentlig verksamhet, 
näringsliv, reklam och konst har feminismen fått fotfäste, medan det kritiska granskandet kommit i 
bakgrunden eller fullständigt förbigåtts. Det är vår avsikt att ändra på detta. 
Sverige behöver förändringar som tar hänsyn till både män och kvinnor som individer. Detta ska inte 
ske genom en politisk genusvetenskap som uppifrån försöker dirigera in människor i nya negativa 
roller eller attityder.  
Feminismen gör anspråk på att vara den enda vägen till jämställdhet. Eftersom ordet ”jämställdhet” 
tycks ha fått olika betydelser är vår definition ”individuell jämlikhet”, vilket betyder att det är 
individens egna önskningar och handlingar som skall leda individen dit den vill i livet. 
 
Målsättningen för ANTIFEMINISTISKA SAMFUNDET är i första hand att förändra samhällets och 
allmänhetens bild av män, kvinnor och jämställdhet som präglas av allt från okunnig aningslöshet, 
överslätande av misstag eller ett allmänt inställsamt fjäskande. Det realistiska och önskvärda målet är 
att väcka en alltmer kritisk inställning mot feminismen hos politiker, lagstiftare och media osv. 
 
Antalet medlemmar hos ANTIFEMINISTISKA SAMFUNDET ökar snabbt och verksamheten kan 
förhoppningsvis breddas i takt med medlemmarnas önskemål och förmåga. Vår ambition är att via 
olika aktioner, enkäter, namninsamlingar och dylikt påverka samhällsutvecklingen. Det är också 
viktigt att vi som organisation för ut vår kritik mot feminismen till media, politiker, föreningar och 
institutioner. 
 
ANTIFEMINISTISKA SAMFUNDET kommer därför också att uppmuntra bildandet av 
lokalföreningar. Det är sedan upp till dessa att bestämma hur de vill arbeta. För att få använda 
ANTIFEMINISTISKA SAMFUNDETs namn måste de dock acceptera vår policy. 
 
Vi välkomnar både män och kvinnor att medverka i vår kamp mot feminismen. Vi får aldrig glömma 
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att vi alla är människor! Så om ni vill ha en mer dualistisk genusdebatt på båda könens villkor och för 
båda könens bästa - bli då medlem i ANTIFEMINISTISKA SAMFUNDET. 
 

 40


	Introduktion
	Jag kom på idén att skriva om antifeministiska samfundet när jag letade information till min B-uppsats och då ”snubblade” över Antifeministiska Samfundets (AFS) hemsida på Internet. Först blev jag chockad av namnet men när jag läste närmare insåg jag att namnet på föreningen är något missvisande. Jag blev nyfiken och bestämde mig för att titta närmare på föreningen. Jag har under hela min ungdomsperiod varit politiskt aktiv och aktiv feminist. Det var först när jag på riktigt satte mig ner och pratade, eller kanske snarare lyssnade på mina manliga bekanta som jag insåg att jag hade missat en stor bit av bilden. Därför skrev jag om manlighet och våld i min B-uppsats, där jag problematiserade manligheten på liknande sätt som jag tidigare problematiserat kvinnligheten. 
	Men jag upptäckte att det fanns mer att undersöka. När jag hittade AFS var min första spontana reaktion att ta avstånd och nästan bli förbannad, men när jag började läsa kände jag igen många av de argument som mina manliga bekanta hade uttryckt. Jag började inse att AFS kanske inte var en grupp konservativa gubbar som bara ville behålla sina privilegier, utan insåg tvärtom att även männen möter starkt motstånd på många sociala, personliga och juridiska arenor. Detta är något som jag aldrig förut överhuvudtaget reflekterat över. Därför bestämde jag mig för att försöka förklara vad AFS innebar bakom det provocerande namnet. Jag vill låta dessa åsikter komma fram, dels för att jag anser att fler personer borde fundera över detta, men också för att jag själv ska kunna fortsätta att bygga ut mitt tänkande över manligt och kvinnligt så det blir mer komplett. Jag anser att så länge man ignorerar vissa delar av ett fenomen så missar man helhetsperspektivet. Därför vill jag vidga bilden, kanske för fler än mig. 
	Mitt syfte med den här uppsatsen är att beskriva vad Antifeministiska samfundet är för något, redogöra för de åsikter som organisationen och medlemmarna står för, samt diskutera och analysera resonemangen i förhållande till samhället i stort.
	Antifeministiska manifestet, som är AFS ”principförklaring”, kan sammanfattas genom att säga att AFS är emot feminism men för jämställdhet. De reagerar mot hur feminismen fått så stor genomslagskraft i relation till hur många anhängare den har. De ställer sig också starkt kritiska till feminismens syn på män. Målsättningen för förbundet uttrycks på följande sätt;
	Stadgarna är regelverket som AFS ska hålla sig inom och de reglerar bland annat hur man blir medlem, om hur styrelsen ska vara uppbyggd och när årsmöte ska hållas. För min uppsats är det framför allt de två första paragraferna i stadgarna som är intressanta, den första beskriver syftet med föreningen och den andra beskriver hur detta syfte ska uppnås. 
	 FEMINISM OCH ANTIFEMINISM



	 BILAGA 1
	Antifeministiska samfundets manifest

