
 

 

 

- om maskulinitetsnormer och sexualitet 
 
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige bjuder in till en utbildningsdag  
 
Marco har under många år besökt skolor och arbetsplatser för att samtala 
med elever och personal om sexualitet, relationer, identitet och känslor. De 
senaste fem åren har fokus hamnat på frågor som rör män och maskuliniteter. 
-Hur ändrar vi destruktiva mönster hos män? 
-Hur kan vi arbeta preventivt i dessa frågor? 
Marco kom i kontakt med frågor om destruktiv maskulinitet 2010 när han 
arbetade inom socialtjänsten. Där erbjöd han samtalsrådgivning till personer 
som ville minska eller avsluta sina köp av sexuella tjänster. 
 
Denna utbildningsdag vänder sig till dig som träffar unga och unga vuxna i din 
yrkesroll till exempel personal på fritidsgårdar, elevhälsa, 
ungdomsmottagning, SiS-institution och HVB-hem. 
 
Utbildningen kommer att ge dig ny kunskap, inspiration och verktyg för att 
jobba hälsofrämjande och förebyggande med maskulinitetsnormer samt 
fortsätta jobba med att förändra attityder och destruktiva mönster hos män. 

   
   
  Under dagen kommer Marco bland annat att ta upp följande: 

 förväntningar och en introduktion till normer 

 killnormer som stör och förstör 

 maskulinitetsnormer – teorier, historia och effekter 

 våld – vad är det och vad vet vi? 

 prevention – hur kan vi förebygga och stärka? 
 
Varje pass blandas med övningar och teori.  
 
ORT, DATUM, TID, PLATS OCH ANMÄLAN 
Föreläsningen sker digitalt via Zoom, mellan klockan 09:00-15:00. Utbildningen äger rum vid fem olika 
datum. Endast en anmälan per person. Klicka på någon av nedanstående länkar för att anmäla dig: 
 

 Tisdagen 26/10 https://link.webropolsurveys.com/S/046CC9137C0435A4 

 Onsdagen 27/10 https://link.webropolsurveys.com/S/B7CB874DA1CF9FCC 

 Torsdagen 28/10 https://link.webropolsurveys.com/S/ECF5515D1B6E37DB 

 Tisdagen 9/11 https://link.webropolsurveys.com/S/8A9998FFD008F912 

 Torsdagen 11/11 https://link.webropolsurveys.com/S/02ED1B092BE243E7  

 
Bekräftelse på din anmälan skickas ut via mail. Några dagar innan valt datum skickas länk till utbildningen 
ut via mail. Därför är det är mycket viktigt att rätt mailadress anges i anmälan.  
Antal platser är begränsat till 50 personer per tillfälle. Anmälan är kostnadsfri men bindande, du kan 
överlåta din plats till en kollega. 
 

Let´s  

talk! 

är sexualupplysare, 
utbildare och föreläsare. 
Marco är även ideellt 
engagerade genom MÄN 
Malmö/Lund, de 
utvecklar metoder för att 
bredda maskuliniteter 
och minska våldet som 
många gånger finns 
inbäddat i mansrollerna. 
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För frågor och funderingar kring utbildningen, vänd dig till din lokala hiv/STI-samordnare 
 
KONTAKTPERSON 
Vid frågor, kontakta samordnare i respektive region: 
 
Region Sörmland 
Caroline Lundh, caroline.lundh@regionsormland.se tfn 016-10 55 59 
 
Region Uppsala 
Marie Björlin, marie.bjorlin@regionuppsala.se tfn 018-611 03 85 
 
Region Gävleborg 
Elaine Persohn, elaine.persohn@regiongavleborg.se tfn 026-15 51 50 
 
Region Västmanland 
Madeleine Åkerlind, madeleine.akerlind@regionvastmanland.se tfn 021-17 65 25 
 
Region Dalarna 
Pia Haqwinzon, pia.haqwinzon@regiondalarna.se tfn 023-49 07 48 
 

 

 

Varmt välkommen! 
 

 
 
 
 
 
 
Regionerna Dalarna, Uppsala, Sörmland, Västmanland samt Region Gävleborg bildar tillsammans 
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige. Syftet är att finna möjliga samordningsvinster, ge hiv/STI 
frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till 
kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI fall, främja 
psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.  
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