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86%man - vi missade målet! 

De senaste dagarna (vecka 13) har debatten om projektet "86% man" varit intensiv. Jag har fått 
mycket kritik, men också ett otroligt stöd. 

Min intention med "86% Man" var att medvetandegöra på vilket sätt jag som heterosexuell 
medelklassman kan påverka mitt beteende för att göra mer jämställda val. Så här i efterhand kan jag 
konstatera att jag gjorde det med helt fel ingång och jag förstår att reaktionerna har blivit starka. Det 
var aldrig min avsikt att håna någon och jag vill be alla de som känner sig besvikna om ursäkt. 

Diskussionen kom inte att handla om det som var mitt syfte. Kön. Ojämställdhet. Normer. 

Det är frågor som vi behöver prata mer om. Och på regionens jämställdhetsblogg kommer vi att 
fortsätta att göra det. 

Själv kommer jag att fortsätta arbeta för att hitta andra perspektiv än de jag tidigare har haft och jag 
kommer att göra allt jag kan för att fatta jämställda beslut i vardagen. Jag hoppas att fler män i min 
situation väljer att göra samma sak. Vi behöver fortsätta diskutera hur vi alla är med och skapar 
förväntningar på varandra utifrån kön. Och i den diskussionen behöver vi alla delta. 

Hälsningar 
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86%man - hur tänkte jag? 

De senaste dagarnas uppmärksamhet kring initiativet 86% Man har väckt många reaktioner. Jag är 
glad att så många engagerar sig i frågan om ojämställdhet. Samtidigt har jag stor förståelse för att vårt 
sätt att presentera kampanjen kan upplevas provocerande. 

Bakgrunden till initiativet var att jag insåg att jag inte alls hade funderat på vilken gräddfil jag har som 
vit, heterosexuell medelklassman. Mitt syfte har hela tiden varit att öka medvetenheten, min egen och 
omgivningens, om hur okunskapen kring hur vi alla påverkas av våra normer skapar förutsättningar 
för ojämställdhet. Och dessa normer har vi alla ansvar för att förändra. 

Det enklaste för mig hade absolut varit att sitta tyst och stilla bakom mitt skrivbord, precis som 
vanligt. Inte göra någonting alls för att belysa frågan och skjuta över problemet på "alla andra". 

Mitt initiativ må vara en början med begränsad effekt, men det är MIN början utifrån mitt 
utgångsläge. Det är mitt sätt att börja göra mer utifrån att inte ha gjort så mycket alls. 

Jag hoppas att debatten kan fortsätta kring jämställdhet och normer och hur vi kan skapa ett mera 
jämställt samhälle. Kanske kan vi hjälpas åt att vidga perspektiven? 

Hälsningar Kent/  
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