
 
 

 

Utgör mansnormen ett hinder för att 
uppnå miljömålen? 

 
Forskning visar att vi inte kan fortsätta leva som vi gör idag, planeten och 
mänskligheten står inför en gräns och klimatförändringarna är ett 
obestridligt hot. Män står generellt för högre andel utsläpp än kvinnor, 
men även kvinnors negativa klimatpåverkan ökar med högre inkomst.  
 
Hur kan vi bli bättre på att förstå beteende och miljöpåverkan hos 
individen och vilken roll spelar könade normer för en individs val och 
uppfattade valmöjligheter? Hur kan vi få kvinnor och män att ta lika stort 
ansvar för miljön, planeten och varandra? 
 
Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings Universitet bjuder in dig som 
arbetar med miljö, klimat, hållbarhets- och jämställdhetsfrågor inom 
kommun och region. Vi hoppas kunna visa på samband mellan kön, 
jämställdhet, klimat och miljö – kunskaper som kan bli användbara i era 
respektive yrkesroller. Vår förhoppning är både att bidra med ny 
kunskap samt en plattform för att träffas över professionsgränser. 
 
 
PLATS: Via länk 
 
TID: 18 november kl 13-16 
 
ANMÄLAN: Anmäl dig via LÄNK senast den 10 november 
 

  

https://www.lansstyrelsen.se/5.32230a4317a7603ca8c36606.html


 
 

 

Program 
 

13:00-13:05  Inledning  
 
13:05-13:50   Martin Hultman: Gröna gubbar? Möjligheter att 

skifta mansnormen för liv inom planetens gränser 
 
13:50-14:00 Paus 

 
14:00-14:45  Malin Henriksson: Mannen och bilen i en socialt 

hållbar transportframtid 
 
14:45-14:55 Paus 
 
14:55-15:15   Frida Fagerström: Är kvinnor klimatsmartare än män? Om 

arbetspendling i Östergötland   

 
15:15-15:45  Panelsamtal  

 

 
  



 
 

 

Gröna gubbar? Om möjligheter att skifta mansnormen för liv inom 
planetens gränser 
Omfattande ekofeministiskt forskning har sedan flera decennier påvisat hur manliga normer 
och praktiker konserverar samhället i ett ohållbart läge. Destruktiva manliga normer legitimerar 
idag mäns våld – både mot kvinnor och planeten, samt i hög grad mot männen själva. Martin 
Hultman tar utgångspunkt i ovanstående, men framför allt i möjligheter till förändring. Vi får 
lära oss om hur metoden ekologisering kan användas för att förstå hur förändring av manliga 
normer och praktiker kan förbättra klimatarbetet. Och dessutom, hur passar Arnold 
Schwarzenegger, Elon Musk och Greta Thunberg in här?   

Martin Hultman är docent i vetenskap-, teknik, - och miljöstudier, vid Chalmers. Martin 
studerar bland annat klimatförnekelse, maskulinitet och klimatomställning. Publikationer 
inkluderar bland annat Discourses of Global Climate Change, Ecological Masculinities, Den 
inställda omställningen samt Naturens Rättigheter.  

 
Mannen och bilen i en socialt hållbar transportframtid 
I debatten om hållbart resande framställs ofta mannen som ett problem. Generellt sett kör män 
mer bil än kvinnor och bryr sig mindre om bilismens konsekvenser för miljön. Forskningen om 
mannens förhållande till bilen ställer dock sällan frågor om rättvisa och inflytande för de som 
riskerar transportfattigdom. Vilken roll spelar bilen för män med låg inkomst i socialt utsatta 
områden, samt för deras familjer? I passet problematiseras aspekter av bilism och manlighet. 
 
Malin Henriksson är forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Malin 
forskar om rättvisa, makt och sociala konsekvenser av transportplanering, transportpolitik och 
resande. Publikationer inkluderar bland annat antologin Kollektiva resor, Utmaningar för 
socialt hållbar tillgänglighet och rapporten Vardagen i rörelse: en forsknings- och 
kunskapsöversikt om familjers vardagsmobilitet, social hållbarhet och mobilitetsrättvisa. 
 
Är kvinnor klimatsmartare än män? Om arbetspendling i Östergötland   
Kvinnors resmönster ger mindre klimatpåverkan än mäns, hur mycket skulle 
koldioxidutsläppen minska om män reste som kvinnor? Detta är utgångspunkten för rapporten 
Är kvinnor klimatsmartare än män? Ett perspektiv på arbetspendlingen i Östergötland som 
genomfördes inom projektet Hållbara transporter i Östergötland – ett samverkansprojekt 
mellan Region Östergötland, Linköpings Universitet och Biogas Öst. Rapportens fokus ligger på 
att jämföra skillnader mellan män och kvinnors arbetspendling.  

Frida Fagerström arbetar som jämställdhetsstrateg vid Region Östergötland. Hon är 
författaren bakom rapporten Är kvinnor klimatsmartare än män? Ett perspektiv på 
arbetspendlingen i Östergötland. 
 

 


