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Abstrakt 
Denna uppsats syfte är att undersöka hur kvinnor inom olika feministiska riktningar framställer 

mannen och hur denna bild kan tänkas påverka vår förståelse för mannen i verkligheten. Detta görs 

genom en komparativ analys av artiklar och krönikor skrivna av kvinnor från olika feministiska 

riktningar. De olika feministiska riktningarna som undersökts är liberalfeminism, socialistisk 

feminism och radikalfeminism. Den komparativa analysen undersöker hur de olika feministiska 

riktningarna framställer mannen och vilken betydelse de olika feministiska riktningarna har för 

framställningen av mannen. Resultaten visar på att de olika feministiska riktningarna framställer 

mannen olika. Detta beror delvis på att artiklarna och krönikorna från de olika feministiska 

riktningarna tydligt förhåller sig i linje med de ursprungliga feministiska teorierna. Framställningen 

av mannen påverkas även av hur de olika feministiska riktningarna beskriver mannen som förövare. 

Liberalfeminismen framställer mannen som förövare utifrån en mansroll, socialistisk feminism 

framställer mannen utifrån strukturer medan radikalfeminismen delvis framställer mannen utifrån 

strukturer men i huvudsak som individ och enskild förövare. Slutligen diskuteras kvinnornas 

berättelser från de olika feministiska riktningarna och hur dessa berättelser kan tänkas påverka 

andra människors förståelse av verkligheten utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med 

teoretisk utgångspunkt i kunskapssociologin.  
!
Nyckelord: maskulinitetsforskning, socialkonstruktivism, kunskapssociologi, genus, 

kvinnorörelsens retorik, Karlyn Kohrs Campbell, feminism 
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1. Inledning - Vem är mannen?  
”Mannen är starkare än kvinnan, har en mer djurisk sexualdrift. De njuter av en annan kvinnas 

chock och kränkning - det är jag övertygad om”  1

!
Är mannen ett djur? Denna fråga ställer jag mig när jag läser ovanstående citat. Personligen vill jag 

svara nej, jag har aldrig upplevt mannen som ett djur. Snarare en vän, en kärlek men också en 

medmänniska. Jag har kanske haft tur att mannen som djur aldrig har drabbat mig. Berättelserna 

däremot om denna man som inte kan kontrollera sina lustar, som har ett djuriskt driv och som njuter 

av att förrycka kvinnor läser jag däremot om dagligen genom andra kvinnors berättelser. Kvinnors 

berättelser om män som i ett rådande samhällssystem inte behandlar kvinnor som en jämlike. 

Kvinnors rädsla att gå själv på kvällen, eller kvinnors frustration över att känna att hon inte äger sin 

egen kropp.   

!
Vi tolkar alla vår egen verklighet. En verklighet behöver inte vara den andra lik. Vår förståelse för 

verkligheten formas beroende på vilken kultur vi kommer från, vilka människor som finns kring oss 

och det våra erfarenheter gett oss. Därför kan vi ha skilda uppfattningar om vad verkligheten 

egentligen är. Detta sätt att se på omvärlden är utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som 

diskuterar mänskliga föreställningar för förståelsen av verkligheten. Inledningsvis citeras ett utdrag 

från en av artiklarna som analyserats i den här uppsatsen. Det är en kvinna som beskriver hur hon 

ser mannen. Denna beskrivning är kanske en beskrivning inte alla anser stämmer överens med 

verkligheten, däremot är det den kvinnliga artikelförfattarens verklighet. 

!
Ett av människans sätt att utrycka sig och göra sina erfarenheter till verklighet för fler än henne 

själv är genom språket. Språk är performativt. Det innebär att språket är utsagor som förändrar 

någonting i verkligheten, handlingar som vi är medskapare av.  Det är genom dessa handlingar, vårt 2

språk som vi formar vår egen och andras uppfattningar av omvärlden.  Hur kvinnor beskriver män 3

blir därför intressant att undersöka utifrån ett retorisk perspektiv. För hur påverkar egentligen 

kvinnors berättelser vår uppfattning av mannen? Vem är denna man? Stämmer bilden av mannen 

överens med vår uppfattning av verkligheten?  

!
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1.1 Bakgrund  

Feminism och jämställdhet är frågor som ständigt debatteras. Boken Under det rosa täcket av Nina 

Björk känns näst intill mossig när den nya vågens unga feminister tar plats på virtuella plattformar. 

De hörs, de syns och de tar mycket plats. Under det rosa täcket utgavs år 1996 och populäriserade 

de feministiska teorier som tidigare inte nått ut till gemene man. Boken blev oerhört populär bland 

unga kvinnor, som kunde förstå sina egna upplevelser i ett nytt perspektiv förankrat i feministiska 

teorier. Unga tjejer började kalla sig själva för feminister. Till och med den dåvarande 

stadsministern Göran Persson hängde på trenden och kallade sig för feminist under tidigt 2000-tal.  4

Att vara feminist blev trendigt. Trots att Under det rosa täcket skrevs för nästan 20 år sedan skiljer 

sig inte innehållet och upplevelserna boken behandlar från de frågor dagens unga feminister ställer 

sig och diskuterar idag. Sexism, ojämställda löner, objektifiering av kvinnokroppen, våldtäktskultur 

och könsroller är bara några av de frågor som aktivt diskuteras och uppmärksammas på Internet 

idag såsom Björk diskuterade dem i Under det rosa täcket 1996. 

!
Den svenska jämställdhetsdebatten har idag etablerats starkt på olika virtuella plattformar. Till 

skillnad från Under rosa täckets storhetstid, där Nina Björks röst var starkt drivande under 1900-

talet har idag gemene man möjligheten att göra sin röst hörd via olika virtuella plattformar. Tack 

vare den explosion som mer eller mindre har skett de senaste åren med sociala medier, bloggar och 

ett flertal oberoende nyhetssidor finns det plattformar för att göra sin egen röst hörd. Vem som helst 

kan skapa sig ett Twitter-konto, starta en blogg eller varför inte skriva debattartiklar till olika 

nyhetssidor på Internet. Detta gör att det näst intill finns obegränsat med röster från ett flertal olika 

perspektiv att ta del av på Internet. Att ifrågasätta vilka röster som hörs i jämställdhetsdebatten är 

viktigt. Detta för att förstå vilka röster som hörs och vad rösterna egentligen säger. I 

jämställdhetsdebatten på nätet är är majoriteten av de författare som skriver artiklar som diskuterar 

jämställdhet kvinnor. De manliga rösterna tar mindre plats i den feministiska diskursen på Internet. 

Detta betyder inte att män inte diskuterar jämställdhet på Internet eller att män inte tillåts att 

diskutera i den feministiska diskursen. Det betyder att kvinnor tar mer plats i diskussioner om 

jämställdhet på Internet. De språkliga konstruktionerna kvinnorna inom de olika feministiska 

riktningarna kan tänkas göra blir därför intressanta att diskutera. Detta då det kan finnas en risk med 

att mannens perspektiv utesluts i diskussionen om jämställdhet på Internet. Det finns också en risk 

att bilden som konstrueras av mannen inte stämmer överens med mannen i verkligheten.  

!2
 Gemzöe (2004) s.11f4



2. Syfte  
Denna uppsats syfte är att undersöka hur kvinnor inom olika feministiska riktningar väljer att 

framställa mannen. Detta för att se om mannen som beskrivs är enhetlig inom den feministiska 

rörelsen eller om beskrivningar av mannen skiljer sig åt. Att undersöka hur de olika feministiska 

riktningarna beskriver mannen är viktigt då språket är performativt. Våra språkval påverkar delvis 

hur vi uppfattar vår omvärld men även hur andra uppfattar sin omvärld. Den bild eller de bilder av 

mannen som kan tänkas konstrueras blir därför viktigt att undersöka. Detta eftersom det finns en 

risk att den bild eller de bilder av mannen som konstrueras påverkar förståelsen för mannen i 

verkligheten. Vilken eller vilka bilder av mannen som konstrueras blir därför viktig att undersöka. 

Uppsatsens syfte avser även att eftersöka om de olika feministiska riktningarnas beskrivning av 

mannen påverkar vår förståelse av mannen i verkligheten. Detta kommer diskuteras i uppsatsens 

slutdiskussion genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

!
2.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver de kvinnliga debattörerna inom de olika feministiska riktningarna mannen och vilka 

bilder av mannen konstrueras? 

• Vilken betydelse har de olika feministiska riktningarna för framställningen av mannen? 

!
3. Teori  
Den här uppsatsen undersöker frågeställningar inom ett antal olika teorier. Dessa presenteras under 

följande rubriker: Feminism och feminismer förklarar feminismen som rörelse och två huvudsakliga 

perspektiv på feminism som finns inom de olika artiklar och krönikor uppsatsen behandlar. De olika 

feminismerna som förklaras är liberalfeminism, socialistisk feminism och radikalfeminism. Under 

rubriken Kunskapssociologi och socialkonstruktivism förklaras hur socialkonstruktivism kan 

förklaras utifrån kunskapssociologins teori om den subjektiva och objektiva verkligheten. Den 

tredje och sista rubriken Kvinnorörelsens retorik förklarar vad kvinnorörelsens retorik innebär. 

Under den rubriken förklaras de olika stildrag som är typiska för kvinnorörelsens retorik samt hur 

denna retorik skiljer sig från den klassiska retoriken. Detta görs med hjälp av Kahrlyn Korhs 

Campbells klassiker Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron.  

!
!
!
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3.1 Feminism och feminismer   
Feminism är inte en enhetlig rörelse, det är vanligt att istället tala om feminismer. Detta betyder att 

feminismen har olika riktningar inom den feministiska rörelsen. Därför är det svårt att ge en 

enhetlig definition av feminism. Trots att feminismen inte är enhetlig har de olika riktningarna  

gemensamma kärnvärden som de arbetar för. Denna gemensamma kärna är den ursprungliga 

definition av vad ordet feminist innebär. En feminist är en person som anser att kvinnor är 

underordnade män och att detta förhållande bör ändras.  5

!
Det finns ett flertal olika uppdelningar inom feminism. Två vanliga uppdelningar är likhetsfeminism 

och särartsfeminism. Likhetsfeminism menar att det inte finns några betydande biologiska skillnader 

mellan män och kvinnor utan att de skillnader som finns är socialt konstruerade. Denna sociala 

konstruktion menar likhetsfeminismen begränsar individer till stereotypiska könsroller.  6

Särartsfeminism betonar istället de biologiska skillnaderna mellan könen och menar på att dessa har 

betydelse i samhället.  Denna uppdelning visar på två olika feministiska perspektiv som finns inom 7

samtliga av de olika feminismer som nedan presenteras. Bland de artiklar som valts ut har 

majoriteten av debattartiklar likhetsfeminismens perspektiv. Detta speglar också debatten i Sverige. 

Sedan några år tillbaka är ansluter sig de flesta feminister i Sverige till likhetsfeminismens 

perspektiv.  Med detta sagt betyder inte detta att alla feminister i Sverige ansluter sig till 8

likhetsfeminismens perspektiv. I urvalet av debattartiklar och krönikor återfinns tre texter som 

argumenterar utifrån särartsfeminismens perspektiv.   9

!
Liberalfeminism  

Den kanske mest kända formen av feminism är liberalfeminism, som växte fram under 

upplysningstiden i slutet av 1700-talet, och som växte sig starkare under 1800-talet. 

Liberalfeminismen kämpar för och har kämpat för juridisk jämställdhet mellan könen, samt för lika 

rättigheter t.ex utbildning. Liberalfeminism utgår från liberalismens politiska filosofi som bygger på 

alla människors lika värde genom att ge individer samma rättigheter, skyldigheter och frihet. 

Liberalismen betonar människans förnuft och förmåga att fatta rationella beslut. Män och kvinnor 

!4
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ska därför ha möjligheten till samma arbete och utbildning. Kvinnors roll i arbetslivet samt kvinnors 

utbildning menar liberalfeminismen ha stor betydelse för att skapa ett jämställt modernt samhälle. 

Liberalfeminism menar att genom uppfostran, utbildning och påverkan av attityder kan feminismen 

motverka den ojämställda maktbalansen mellan män och kvinnor och skapa varaktiga förändringar 

som kommer från den förnuftiga individen.  10

!
Socialistisk feminism   

Den socialistiska feminismen växte precis som liberalfeminismen sig starkare under 1800-talet 

samtidigt som marxismen. Karl Marx och Friedrich Engels kritiserade klassamhället och menade att 

kvinnoförtryck skulle upphöra då klassamhället upplöstes. Den tidiga socialistiska feminismen 

menade att kvinnor blev förtryckta på grund av de ekonomiska ojämlikheter som klassamhället gav. 

Kapitalismen är enligt den gamla socialistiska feminismen den stora boven för kvinnors ojämlikhet 

då man menade att kvinnors löner gjorde det omöjligt för kvinnor att vara självförsörjande. Detta i 

sin tur gjorde att kvinnan fick stanna hemma och arbeta i hemmet eller göra dubbelt arbete. Ur den 

klassiska socialistiska feminismen växte den socialistiska radikalfeminismen fram i början av 1960-

talet. Utvecklingen av den socialistiska feminismen, som var rådande före 1960-talet, var en effekt 

då kvinnorna insåg att männen inom den socialistiska feminismen inte ställde upp på de 

feministiska idéerna i praktiken. Den socialistiska radikalfeminismen utvecklades ur 

radikalfeminismen som nedan presenteras. Kvinnor inom den socialistiska feminismen och den 

socialistiska radikalfeminismen utvecklade en ny teori om kvinnors underordnad. Teorin menar att 

kvinnors underordnad inte enbart beror på ojämlika ekonomiska förutsättningar utan att kvinnor är 

underordnade i en större förtryckstruktur. Inom den moderna socialistiska feminismen ser man kön, 

klass och etnicitet som olika förtryckstrukturer som oupplösligt förenade med varandra och som 

tillsammans ska bekämpas.  11

!
Radikalfeminism  

Under 1960 talet utvecklades och formades den radikala kvinnorörelsen i Västvärlden. Enligt 

radikalfeminismen är kvinnor systematiskt förryckta av män vilket gör att det finns en stark 

maktobalans mellan könen. Radikalfeminister introducerade begreppet patriarkat som ett politiskt 

begrepp för att visa på hur mäns makt dominerar kvinnor.  Ordet patriarkat är ett gammalt begrepp 12
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som syftar till att mannen har en överordnad makt. Denna makt genomsyrar familjesystem eller 

samhällssystem, i den politiska och ekonomiska makten samt inom hushållet och i den offentliga 

sfären.  Patriarkatets makt menar radikalfeminismen bygger på att förtrycka kvinnor både med 13

sexuellt våld men också genom hot. Radikalfeminismen driver ofta frågor som rör 

kvinnomisshandel, prostitution, våldtäkt och sexuella övergrepp. Att flytta privatlivet ut till det 

politiska är även något som karaktäriserar radikalfeminismen. Detta för att visa på att patriarkatet 

finns innanför hemmets dörrar och för att medvetandegöra att kvinnors situation i samhället även 

speglas i privatlivet.  14

!
3.2 Kunskapssociologi och socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism handlar om relationen mellan ord och verklighet. Det är ett perspektiv som 

diskuterar mänskliga föreställningar för förståelsen av verkligheten. Ett sätt att förklara 

socialkonstruktivism är genom kunskapssociologins tankar om subjektiv och objektiv verklighet. 

Människans subjektiva tolkningar av verkligheten, som för individen är meningsfull är den inre 

verkligheten som individen själv upplever. Detta gör att det inte enbart finns en verklighet utan att 

varje människa har sin egen inre verklighet. Denna inre verklighet blir ständigt utmanad av att 

individen integrerar med andra människor. Människan blir därför medveten om att hennes 

verklighet inte är det enda.  Vetskapen om att den inre världen inte är den enda rätta världen får 15

individen att vilja integrera med andra människor. Det är tillammans med andra människor där 

individen utbyter erfarenheter och tankar som den subjektiva inre verkligheten blir en objektiv 

verklighet. Den blir objektiv då människor kan identifiera sig med varandra och skapa en 

gemensam verklighet.  Den gemensamma verkligheten kan se olika ut. Ett exempel på detta skulle 16

kunna vara följande: Om en grupp snickare diskuterar vilken spik som är bäst att använda i trägolv 

så kan antagligen samtliga snickare delta i samtalet och delge sina erfarenheter om vilken spik som 

är bäst för trägolv. Någon som inte är snickare och inte har kunskap om spikar och trägolv kan inte 

delta i detta samtalet och utbyta erfarenheter. Detta gör att snickarna kan dela den gemensamma 

verkligheten av att vara snickare och spika trägolv medan de som inte tillhör den gruppen står 

utanför den verkligheten. Detta gör att det finns flera olika gemensamma verkligheter. Beroende på 

med vilka vi delar erfarenheter skapas olika gemensamma verkligheter.  

!
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I likhet med socialkonstruktivismens idéer om olika gemensamma verkligheter finns begreppet 

Homo mensura inom retoriken, som betyder att allt är människans mått. Detta menas att det är 

människan som är måttet på verkligheten. Det är alltså människans uppfattningar av verkligheten 

som bestämmer vad som t.ex är sanning eller inte. Detta sätt att se på människan är mycket likt 

socialkonstruktivismens sätt att se på människan där människans tillsammans med andra skapar 

sina verkligheter och sanningar. Enligt socialkonstruktivismen i likhet med retorikens begrepp 

homo mensura så finns det ingen verklighet utanför människans förståelse.  

!
Människan formas genom olika gemensamma verkligheter. Detta då all mänsklig aktivitet riskerar 

att bli vanemässig. Detta betyder att handlingar kan upprepas i vissa mönster som i sin tur gör att 

människan upplever och anpassar sig efter den gemensamma verkligheten. Ett exempel på detta är 

att människan föds till kvinna eller man i biologisk mening och fostras därefter till att bli kvinna 

eller man i social mening. Detta då människan fostras efter samhällets uppfattningar och 

föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. När vi föds har vi inget förflutet, inga 

erfarenheter och inga ideal som gör att vi är ”kvinnliga” respektive ”manliga”.  Istället så formas vi 17

av vår omvärld och de värderingar som finns kring oss. Denna omvärld och dessa värderingar är de 

vanehandlingar som upprepas kring oss och som integrerar med vår inre verklighet. Vi får helt 

enkelt lära oss vad som är rätt eller fel. I detta fallet vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt”. 

Vårt sätt att se på vår inre verklighet påverkar sedan hur vi integrerar med andra människor och 

skapar gemensamma verkligheter. Socialkonstruktivismens tankar om att vi skapar ideal som är 

”kvinnliga” respektive ”manliga” återfinns bland ett flertal retorikforskare, en av de mer 

framstående forskarna är Judith Butler. Judith Butler är professor i retorik och litteraturvetenskap 

och menar på att människans kön och sexualitet ständigt konstrueras av språket. Butler menar på att 

könet inte finns naturligt utan att vi genom språket dels konstruerar genus men även att våra 

språkval konstruerar vårt kön. Förenklat kan man säga att Butler försöker upplösa distinktionen om 

vad som är naturligt och vad som är kulturellt kön genom att undersöka hur språkval påverkar vår 

förståelse av verkligheten.   18

!
!
!
!
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3.3  Kvinnorörelsens retorik 

Den klassiska retoriken har en starkt mansdominerad tradition och har genom tiderna fått svara mot 

ett mansdominerat samhälles kommunikativa behov.  En retorik som har andra utgångspunkter än 19

från ett mansdominerande samhälle är Karlyn Kohrs Campbells teori om kvinnorörelsen retorik. 

Retoriken som begrepp kan förstås på flera sätt. Retoriken kan dels förstås som rhetorica docens, 

retorik utifrån ett teoretiskt perspektiv och dels förstås som rhetorica utens, som handlar om hur 

retoriken ser ut i praktiken. Rhetorica docens och rhetorica utens kan även förstås tillsammans. 

Campbells teori tillhör rhetorica utens eftersom Campbell i sin teori har tittat på hur kvinnorörelsens 

retorik ser ut i praktiken. I likhet med Campbells sätt att studera kvinnorörelsens retorik så studerar 

denna uppsats hur de olika feministiska riktningarna konstruerar mannen. I denna uppsats blir 

rhetorica utens det retoriska perspektivet, t.ex kommunikationsstrategier och språkval.  

!
Det som skiljer kvinnorörelsens retorik ifrån den klassiska retoriken är dess stildrag. Den klassiska 

retoriken förespråkar en talare som är expert eller en ledare som ska övertyga sin publik genom att 

anpassa sitt tal efter publiken. Campbell menar att den feministiska retoriken förkastar den 

traditionella retoriken av att en ledare eller expert ska leda grupper. Istället är den kollektiva 

diskussionen viktig där alla som deltar får delge sig av sina upplevelser och tankar. Att talaren ska 

anpassa sitt tal för att övertyga sin publik menar Campbell tillhöra en traditionell retorisk stil som 

uppmuntrar publiken till underkastelse och passivitet.  Att underkasta sig någon och vara passiv är 20

något som strider mot ett av feminismens mest grundläggande mål, självbestämmande.  

Inom kvinnorörelsens retorik finns inte heller ett specifikt mål att vinna eller övertyga. Istället är det 

viktiga att medvetandegöra frågor som rör kvinnor. Genom uppmuntran och stöd av varandra ska 

individerna själva finna sina egna meningar och sanningar.  21

!
Det finns ingen ledare, ingen retor, ingen expert. Alla deltar och leder; alla ses som experter. Målet är att 
göra det personliga politiskt: att skapa en medvetenhet (genom delad erfarenhet) om att vad som tett sig som 
personliga brister och individuella problem är något gemensamt och delat, ett resultat av att leva som kvinna 

 22

!
Kvinnorörelsens retorik utgår från att det är samhällsstrukturer och de uppfattningar som finns om 

kvinnorollen som är orsaken till de problem som enskilda kvinnor upplever i samhället. Därför ska 
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lösningarna vara strukturella, inte bara personliga. Den feministiska analysen menar Campbell 

därför bör röra sig från personliga erfarenheter och känslor till att belysa gemensamma villkor som 

alla kvinnor upplever och som de kan dela med varandra. Att berätta och dela med sig av 

erfarenheter handlar om att medvetandegöra kvinnors situationer både individuellt och i egenskap 

av att tillhöra könet kvinna.  23

!
4. Tidigare forskning  
Maskulinitetsforskning även kallat mansforskning innebär att försöka förstå hur manlighet 

konstrueras, detta genom att forska om mäns psykologiska, sociala och kulturella livsvillkor.  24

Maskulinitetsforskning är ett relativt nytt forskningsämne i Sverige. De senaste 15 åren har intresset 

för hur maskulinitet skapas vuxit runt omkring i världen och allt fler väljer att forska i ämnet.  25

Det vanligaste sättet att analysera hur maskulinitet skapas är att titta på hur män i relation till andra 

män skapar maskulina ideal. Däremot finns det lite forskning på hur kvinnor är medskapare av det 

som anses manligt. Befria mannen!: Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk 

mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal, av Helena Hill som publicerades 2007, är en 

avhandling som är ett exempel på maskulinitetsforskning som bland annat undersöker maskulinitet i 

relation till kvinnor. Hill problematiserar den genusyrsel  som drabbade män men framförallt 26

kvinnor då en mansrörelsen under 1970-talet och 1980-talet bröt den traditonella mansrollen och 

valde att bli hemmapappor, den så kallade ”mjukismannen” eller ”velourpappan”. Avhandlingen 

diskuterar inte den språkliga framställningen av kvinnors sätta att konstruera mannen utan 

diskuterar snarare hur kvinnor blev påverkade när män tog avstånd från de klassiska normerna om 

maskulinitet.  Antologin Kvinnorna gör mannen: maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och 27

bild 1500-2000 från 2013 är ett exempel på aktuell forskning som diskuterar hur mannen skapats av 

kvinnor genom språket. Antologin är uppdelad i kapitel där olika forskare inom sina 

expertisområden diskuterar hur kvinnor har upplevt och upprätthållit bilden av mannen genom olika 

tider.  Antologin är skriven som ett förslag på ett nytt sätt att se på genus där kvinnan är 28

medskapare av mannen och skapandet av manlig identitet.  29
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!
Det finns svensk forskning på hur kvinnor framställs i språket genom retorikens feministiska kritik. 

Feministisk kritik är en analysmetod som används inom retorikämnet för att analysera hur 

maktaspekter mellan kvinnor och män kan se ut i retoriska artefakter. Utgångspunkten för 

feministisk kritik är feminismens grundläggande tanke om att kvinnor och män har ett obalanserat 

maktförhållande mellan varandra. Syftet med feministisk kritik kan vara följande: att upplösa 

könsroller, att återupptäcka kvinnors sätt att kommunicera i historien, att förstå underliggande 

budskap i språket för att förstå hur den kulturella påverkan har påverkat den retoriska artefakten 

som analyserats. Slutligen kan feministisk teori användas för att skapa nya teorier som utgår från 

feministiska ideal.  Det finns ett flertal retoriska uppsatser, böcker, artiklar och avhandlingar som 30

använder sig av feministisk kritik som analysmetod. Även om den feministiska kritiken mer kan ses 

som en utgångspunkt för ett analysperspektiv. Retorikprofessorn Brigtte Mral har bland annat 

författat boken Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, från 1999, som 

återupptäcker kvinnors sätt att kommunicera i historien. Mral har även författat ett flertal artiklar 

som beskriver kvinnors olika kommunikationsstrategier när kvinnor befinner sig underordnat 

mannen. Genus, status och motståndets retorik - att analysera maktrelationer i språk  är ett exempel 

på en sådan artikel.   31

!
Retorikens feministiska kritik menar jag saknar en motsvarighet till maskulinitetsforskningen eller 

åtminstone ett genusperspektiv som försöker förklara hur mannen konstrueras i språk. Min uppsats 

kan därför ses som ett förslag på hur maskulinitetsforskning kan appliceras i retorikforskning för att 

bredda genusperspektivet och retorikens feministiska kritik.  

!
5. Material och Metod  
5.1 Material och urval 

Analysmaterialet för denna uppsats består av debattartiklar och krönikor. Författarna av materialet 

är enbart kvinnor. En del av de kvinnliga författarna är politiker, andra är välkända profiler och en 

del är okända debattörer som fått sin text publicerad. Då uppsatsen söker efter hur kvinnor inom 

olika feministiska riktningar framställer mannen, anser jag att det är viktigt att se till den bredd av 

kvinnor som debatterar i de olika feministiska riktningarna på Internet. Detta för att inte enbart se 
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till de ledande debattörerna som ofta tar mycket plats i medierna. Många krönikor och debattartiklar 

på Internet publiceras på privata bloggar. Detta resulterar i blandad språklig kvalité på texterna då 

dessa ej blivit granskade. För att kompensera den eventuella brist på språklig kvalité som kan 

uppstå så analyseras enbart texter som blivit publicerade på nyhetssidor. Nyhetssidor som materialet 

kommer från är Aftonbladet, Nyheter24, Nöjesguiden, Politism, Expressen och Göteborgsposten. 

Uppsatsens urval av artiklar återfinns under rubriken Artiklar från de olika feministiska 

riktningarna. !

!
Då det finns näst intill obegränsat med material i form av artiklar och krönikor på Internet har jag 

valt att begränsa mitt material till 17 debattartiklar och tre krönikor, samtliga skrivna under 2014. 

De krönikor som används som material liknar debattartiklar och problematiserar på ett liknande sätt 

som de debattartiklar som valts ut. Ett gemensamt tema för materialet är artiklar och krönikor som 

debatterar sexuellt våld, sexism, patriarkala strukturer, kvinnohat och könsroller. Det gemensamma 

temat på artiklarna har valts då dessa frågor varit aktuella under jämställdhetsdebatter under 2014 

och är några av de frågor som feminismen genom tider har drivit. Dessa frågor diskutera ofta som 

konsekvenser av ett ojämställt samhälle i feministisk litteratur.  Materialet som valts ut har sedan 32

kategoriserats under olika feministiska riktningar. Detta genom eftersökning om författarna, 

nyhetssidor som valt att publicera artiklarna samt eftersökning utifrån den kontext artiklarna är 

skrivna.  

!
5.2 Metod  

En komparativ analysmetods syfte är att jämföra olika texter eller genrer utifrån olika 

frågeställningar för att se vad som skiljer dem åt, vilka likheter som kan finnas och hur påverkan ser 

ut mellan dem.  Därför lämpar sig den komparativa analysmetoden till den här uppsatsens syfte 33

och frågeställningar. Först har varje enskild artikel analyserats där huvudfrågan är: Hur beskrivs 

mannen? Detta genom att se hur artiklarna framställer mannen utifrån; sexism, våldtäkt, könsroller, 

sexualiserat våld och  objektifieringen av kvinnokroppen. Dessa ämnen blir de olika analysstegen 

för uppsatsens komparativa metod. Därefter har resultaten av dessa steg sammanfattats för att 

försöka få svar på hur de olika feministiska riktningarna framställer mannen. Slutligen har 

resultaten av den framställning som varje feministisk riktning gjort av mannen jämförts och 
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diskuterats för att få svar på om de olika feministiska perspektiven har betydelse för framställningen 

av mannen och på vilket sätt.  

5.3 Metodproblem och materialproblem 

Uppsatsens komparativa analysmetod utgår som nämnts, från de olika ämnena sexism, våldtäkt, 

könsroller, sexualiserat våld och objektifieringen av kvinnokroppen som analyssteg. En begränsning 

som skulle kunna uppstå är att alla artiklar inte går att analysera utifrån de olika ämnena som 

analyssteg. Det skulle kunna vara att ämnet sexism som analyssteg inte är lika fruktsamt som ämnet 

könsroller. De olika ämnena påminner även om varandra. Därför finns det en risk att de olika 

ämnena går ihop med varandra vilket gör att det inte alltid kommer vara självklart vart de olika 

artiklarna säger om de olika ämnena. Min källhantering bör diskuteras även här då jag som 

uppsatsförfattare gör ett val av hur de olika artiklarna beskriver mannen utifrån de olika ämnena. 

Som uppsatsförfattare kommer jag därför att göra subjektiva val som kan påverka analysens 

resultat. Detta betyder att andra kanske skulle valt ut ämnena på andra sätt än vad jag har gjort. 

Även detta är jag som uppsatsförfattare medveten om och förhåller mig därför kritiskt till min 

analys.  

!
Det finns alltid en risk med den komparativa analysmetoden att man inte kan mäta vilken påverkan 

de jämförda artiklarna har på omvärlden. Därför går det ej att göra en bedömning av hur de olika 

feministiska riktningarnas konstruktion av mannen påverkar omvärlden i analysen. Uppsatsens syfte 

är inte enbart att finna hur de olika feministiska riktningarna konstruerar mannen. Den eftersöker 

även hur kvinnor inom feministiska riktningarna upprätthåller bilden av mannen och hur detta kan 

påverka omvärldens sätt att se på mannen. Detta kan därför enbart diskuteras utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv av analysens resultat. Därför kommer diskussionen om hur 

kvinnorna inom de feministiska riktningarna upprätthåller bilden av mannen återfinnas under 

diskussioner och slutsats.  

!
Ytterligare en begränsning som bör nämnas avseende materialet är att uppsatsen enbart behandlar 

17 artiklar och tre krönikor. Därför kan uppsatsen inte göra anspråk på att analysen ger ett definitivt 

svar på hur de olika feministiska riktningarna framställer mannen. Däremot kan uppsatsen ge en 

indikation på hur de feministiska riktningarna idag väljer att framställa mannen på virtuella 

plattformar. De olika utvalda artiklarna är även valda utifrån vad jag som uppsatsförfattare fann 

lämpligt utifrån tidigare nämna kriterier. Att min subjektiva uppfattning är omöjlig att bortse från i 
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urvalet av artiklar samt i kategoriseringen av olika feministiska riktningar skulle kunna ses som en 

begränsning. Detta är jag som uppsatsförfattare medveten om och förhåller mig därför kritiskt till 

mitt eget urval av artiklar genom att medvetandegöra och diskutera olika perspektiv som kan finnas 

i analysen 

!
6. Analys och resultatredovisning 
I analysen besvaras de frågeställningar som uppsatsen avser att diskutera. Först diskuteras frågan 

Hur beskriver de kvinnliga debattörerna mannen inom de olika feministiska riktningarna och 

vilken/vilka bild(er) av mannen konstrueras? Inledningsvis förklaras hur de olika feministiska 

riktningarna framställer mannen utifrån ämnena sexism, våldtäkt, könsroller, sexualiserat våld och 

objektifieringen av kvinnokroppen. Den framställning de olika feministiska riktningarna gör av 

mannen utifrån de olika ämnena sammanfattas och presenteras. Slutligen presenteras en överskådlig 

tabell som visar hur fördelningen är mellan de olika artiklarna, ämnena och de feministiska 

riktningarna. Vilken betydelse har de olika feministiska riktningarna för framställning av mannen? 

är den andra huvudrubriken som analyserar vilken betydelse de olika feministiska riktningarna har 

för framställningen av mannen. Detta genom att diskutera hur de olika artiklarna förhåller sig till sin 

ursprungliga feminism och hur detta påverkar vilken bild som konstrueras av mannen. Detta 

diskuteras under rubriken De ursprungliga feminismerna. Analys och resultatkapitlet avslutas med 

en diskussion om hur de olika feministiska riktningarna framställer mannen utifrån ämnet 

könsroller. Diskussionen återfinns under rubriken Den enskilda mannen som för förövare eller alla 

män? 

!
6.1 Hur beskriver de kvinnliga debattörerna mannen inom de olika feministiska 

riktningarna och vilka bilder av mannen konstrueras? 
!
6.1.1 Liberalfeminism 

Sexism är ett av de ämnen som vidrörs mindre i artiklarna som rör liberalfeminismen. De som 

däremot talar om mannens roll i sexism, talar om sexism som de själva fått uppleva. I en av 

artiklarna skriver författaren ”Som det där tillfället på ett av mina första jobb som 23 åring.  
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En dubbelt så gammal redigerare på tidningen där jag jobbade roade sig med att skicka grova 

sexmejl till mig. Vi jobbade sena kvällar ihop.”  författaren beskriver vidare ”Jag kände obehag 34

och gick till ledningen. Min chef såg brydd ut, men svarade: Jamen, han har alltid gjort så där.  

Han är ju bara lite ensam”.  Genom att beskriva den dubbelt så gamla manliga redigeraren som en 35

del av sexism får den enskilde mannen stå för en helhetsbild av hur män är sexistiska mot kvinnor 

på en arbetsplats. Samma författare beskriver även hur killar på hennes högstadieskola tafsade på 

tjejer och att lärarna på skolan enbart svarade i stil med, men killarna gör ju bara så för att de tycker 

om er. På detta sätt visar författaren på en händelse med killar som beter sig sexistiskt för att i sin 

tur visa hur killar redan i högstadieåldern beter sig sexistiskt utan konsekvenser och att detta föder 

en sexistisk kultur. 

!
Våldtäkt är även det ett ämne som vidrörs mindre i liberalfeminismens artiklar. Enbart i en av sju 

vidrörs och diskuteras detta ämne. Artikeln diskuterar och beskriver män som förövaren i en 

våldtäkt. Författaren av denna artikel diskuterar hur tjatsex  kan ses som en våldtäkt. Mannen 36

beskrivs som oförstående och som tjatar till sig att ha sex, författaren skriver: ”Men min känsla 

säger att den manliga deltagaren har varit i samma situation många gånger förut. Han visste att 

flickan snart skulle ge sig, för han har tjatat på andra tjejer, på liknande sätt förut”.  Mannen 37

beskrivs som respektlös, då han inte respekterar en kvinnas nej men också självisk då han enbart 

tänker på sina egna lustar. Författaren beskriver att hon diskuterat ämnet tjatsex med två män på 

Internet som menat att tjatsex inte är en våldtäkt då en kvinna bör visa med hela kroppsspråket och 

gå därifrån för att visa på att hon inte vill ha sex. Författaren beskriver hur män inte anser att ett nej 

räcker och att män efter en våldtäkt diskuterar huruvida kvinnan hade kort kjol eller om hon gjorde 

fysiskt motstånd.   38

!
Könsroller är däremot det vanligaste ämnet som alla artiklar från det liberalfeministiska 

perspektivet diskuterar. Framförallt diskuteras samhällets attityder och hur det skapar osunda 

värderingar. Mannen beskrivs ofta som ett resultat av samhällets tidigare ojämställda normer. 

Mannen framställs därför sällan som ensam förövare i de olika artiklar och krönikorna. En författare 
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beskriver att mäns ojämställda sätt att se på kvinnor grundar sig en ”machokultur” där män får lära 

sig att det är okej att se kvinnor som underordnade. Författaren diskuterar att mannen inte enbart är 

oansvarig utan att kvinnor gillar den sterotypiska bilden av mannen som ockuperar, smickrar och 

ger kvinnor trygghet. Författaren menar att både män och kvinnor tillsammans skapar könsroller 

som kvinnor sedan skyller på när konsekvenserna av dessa könsroller drabbar henne.  I en annan 39

av liberalfeminismens artiklar beskrivs mannen som följande när författaren menar att Sverige har 

en bra grund att bygga vidare på i jämställdhetsfrågan, 

!
Det är män som är närvarande och delaktiga i sina barns liv, som delar på hemarbetet och där jämställdhet är 
en självklarhet. Majoriteten av män reagerar och säger ifrån när våld och övergrepp sker, när det offentliga 
rummet sexualiseras eller när ojämnlika och ojämställda värderingar och attityder kommer till uttryck  40

!
Författaren menar att män i huvudsak strävar efter att leva i jämställda relationer där viljan att ändra 

de stereotypiska könsrollerna finns. Författaren menar dock att det finns de män som inte vill ändra 

på de stereotypiska könsrollerna och att problematiken ligger i att ändra de männens attityd till 

kvinnor. Författaren menar att inte bara de enskilda männens, utan hela samhällets attityder bör 

förbättras, men att det börjar med den enskilda individen.  

 

Sexualiserat våld är ett ämne som diskuteras i ungefär hälften av liberalfeminismens artiklar. 

Författarna diskuterar hur män använder sexualiserat våld för att utöva makt över kvinnor. En av 

krönikorna diskuterar begreppet slutshaming . Författaren diskuterar hur män utsätter kvinnor för 41

sexualiserat våld genom att lägga ut sexuella bilder och filmer utan kvinnans tillåtelse på Internet. 

Detta för att hävda sin sexuella makt mot kvinnan. Slutshaming kan ses som ett sätt för män att 

kontrollera kvinnans sexualitet. Författaren ger exempel på detta, 

!
Så minns vi i Sverige den häpnadsväckande formuleringen i Göta hovrätts dom som sänkte skadeståndet för 
en 17 årig pojke som lagt ut privata bilder på sin dåvarande flickvän. Domen, som kom förra året, påstod att 
´det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara 
mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor´  42

!
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Här får pojken som lagt ut privata bilder på sin dåvarande flickvän stå för mannen som förövaren av 

sexualbrott. Göta hovrätt får symbolisera ett samhälle som accepterar den typen av sexuella 

övergrepp. En av liberalfeminismens andra artiklarna beskriver att mäns sätt att bruka våld och 

sexuella övergrepp mot kvinnor är ett sätt att hävda den makt som genom tiderna tillhört män. 

Författaren menar att det krävs en ökad medvetenhet om vad som egentligen ligger bakom mäns 

våld och sexuella våld mot kvinnor.  43

!
Objektifiering av kvinnokroppen är ett av de ämnen som berörs minst i de olika liberalfeministiska 

artiklarna. Enbart en artikel skriver om objektifiering av kvinnokroppen. Artikelns titel Jag är inget 

vandrande ligg. Jag är för i helvete en människa tar direkt upp ämnet. Artikeln beskriver 

problematiken med dejtingböcker som riktar sig till män för att få kvinnor. Författaren menar att 

män har en skev kvinnosyns om män ser kvinnor som objekt som är till för att behaga och som ska 

erövras. Artikeln ger exempel på dejtingböcker som ska hjälpa män att bli mer attraktiva genom att 

jobba med sina självbilder. Författaren menar att män som vill jobba med sig själva och sitt 

självförtroende inte ska göra detta genom att hävda sig mot kvinnor. Författaren menar att det inte 

är sunt att finna sitt självförtroende i att se ner på kvinnor. Författaren uppmanar män i artikeln: 

”Men sluta betrakta kvinnor som om de vore byten. Det finns så mycket dåligt i meningen, mannen 

ska få kvinnan att känna sig utvald. Typ få henne att känna sig uppskattad en liten stund så kommer 

hon nog att belönad dig med ett ligg”.  Mannen beskrivs här som någon som tror sig finna sitt 44

självförtroende genom att se kvinnor som objekt. 

!
6.1.2 Liberalfeminismens bild av mannen 

Det som förekommer i flest artiklar av liberalfeminismen är ämnet könsroller. Det är detta ämne 

med diskussion om attityder som skapar liberalfeminismens gemensamma syn på mannen. Samtliga 

artiklar menar att attitydförändringar krävs för att Sverige ska bli mer jämställt. Detta genom att 

jobba långsiktigt med attityder hos individer men även genom att jobba med att skapa en direkt 

förändring av attityder i samhället. Gemensamt för liberalfeminismens artiklar är att mannen aldrig 

direkt framställs på individnivå som ensam förövare utan att artiklarna snarare beskriver en 

mansroll som förövare. Det är denna mansroll som liberalfeminismens artiklar menar är det största 

problemet. Detta då mansrollen uppmuntras av de strukturer i samhället som forfarande till viss del 

styrs av ett samhälle där män är överordnade kvinnor. Alla av liberalfeminismens artiklar är överens 
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om att samhället och dess acceptans för mansrollens beteende är det huvudsakliga problemet. För 

att göra samhället mer jämställt menar liberalfeminismens artiklar att det krävs en ökad 

medvetenhet hos män för hur deras beteende påverkar kvinnor på individnivå. Liberalfeminismens 

menar även att samhälle tydligare måste arbeta mot att skapa sunda och jämställda relationer mellan 

könen. Ett annat ämne som diskuteras i ett flertal av liberalfeminismens artiklar är sexualiserat våld. 

Författarna i samtliga artiklar menar inte att det är ett typiskt manligt beteende att vara våldsam mot 

kvinnor för våldets skull. Snarare menar författarna att män använder sig av våld för att visa sig ha 

makt över kvinnor, t.ex genom att lägga ut privata bilder eller skicka sexistiska mejl. Mannens 

behov av att ha makt för att kontrollera kvinnor menar dessa artiklar grundar sig i ojämställda 

könsroller. 

!
6.1.3 Socialistisk feminism  

Sexism är ett ämne som en av sju artiklar behandlar. Artikeln handlar om den amerikanska 

dejtingcoachen Julien Blanc som åker jorden runt och lär män hur män ska närma sig kvinnor. 

Författaren av artikeln reagerar över de metoder dejtingcoachen använder sig av och hävdar att 

dessa både är sexistiska och rasistiska och skriver följande:  

!
I ett youtubeklipp från en av alla föreläsningar förklarar han ingående hur japanska kvinnor ska raggas upp. 
´At least in Tokyo, if you are a white male, you can do what you want´ konstaterar han strax innan han 
beskriver hur det bästa sättet är att grabba tag i kvinnan ifråga eller helt enkelt bara föra hennes huvud mot sitt 
skrev  45

!
Författaren problematiserar även den svenska Rawman-rörelsen som hon menar handlar om att män 

ska försöka hitta tillbaka till sin förlorade plats i samhället och lära sig ”ta” sin kvinna.  Författaren 

menar på att både den amerikanska dejtingcoachen Julien Blanc och Rawman är sexistiska då de lär 

ut män att ”ta” sin kvinna. Kvinnan menar författaren beskrivs som passiv där män har rätt att bruka 

kvinnans kropp. ”Det finns onekligen forfarande stora problem med mansrollen. Julien Blanc och 

Raw Man är det yttersta beviset”  avslutar författaren sin artikel med.  Mannen i artikeln har 46

beskrivits genom dejtingcoachen Julien Blanc och Rawman-rörelsen. I artikeln beskrivs mannen 

som någon som vill ta sin kvinna. En man som tycker det är okej att bruka våld för att få det han vill 

ha.  

!
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Våldtäkt är något som återfinns i alla artiklar utom en. Våldtäktskultur är det som diskuteras där ett 

flertal av författarna diskuterar hur män systematiskt våldför sig på kvinnor. Gemensamt menar 

författarna att detta grundar sig i att män anser sig själva vara överordnade kvinnan. En författare 

beskriver mannen som våldsam, någon som hotar, trakasserar, misshandlar och våldtar eftersom 

samhället som genom historien styrts av män har skapat ett samhälle där det är okej att bruka våld 

mot kvinnor. Mannen beskrivs i artikeln som brutal och farlig då författaren skriver ”Män är vår tids 

största säkerhetsrisk”.  Författaren problematiserar vidare om hur kvinnor tillsammans med 47

transpersoner och funktionsnedsatta är underordnade männen som grupp och att dessa grupper får 

utstå liknande förtryck. En annan artikel diskuterar huruvida det finns en patriarkal våldtäktskultur i 

realityserien Paradise Hotel. Författaren beskriver hur männen trots att kvinnor säger nej ändå ger 

sig på kvinnor för att få bekräftelse och närhet. Ett exempel som författaren ger från realityserien är 

där en manlig deltagare hoppar på en kvinnlig deltagare med kyssar trots att kvinnan inte vill. Han 

menar på att han har rätt att reservera henne från de andra killarna. Kvinnan som blir påhoppad med 

kyssar har redan förklarat för mannen ett flertal gånger att hon upplever den manliga deltagaren 

obehaglig när han gör sexuella nämnande.  Mannen beskrivs i den här artikeln som oförstående 48

och ickerespekterande mot kvinnan. I ytterligare en artikel diskuterar en författare hur det 

sexualiserade våldet har blivit allt mer normaliserat. Artikeln diskuterar hur både män och kvinnor 

drabbas av våld i patriarkala strukturer. Författaren menar dock att det sexualiserade våldet är 

problematiskt då det handlar om män som utövar våld mot kvinnor som grupp. Mannen beskrivs i 

artikeln både som offer för patriarkala strukturer men också som förövaren.   49

!
Könsroller diskuteras i alla artiklar. Gemensamt för alla artiklar är att de diskuterar hur samhället är 

styrt av patriarkala strukturer. ”Det går dock inte att komma ifrån att vi lever i ett patriarkat, ett 

samhälle där män är det dominerande könet” skriver en författare.  ”När deltagarna i dokusåpan 50

Paradise Hotel på TV3 funderar på om de ska spela spelet, funderar jag på vilket spel det egentligen 

spelar. För det jag ser är ett patriarkalt spel där stereotypa könsroller hyllas på bästa sändningstid”, 

skriver en annan författare som menar att män framställs som vinnare av ett patriarkalt samhälle i 

dokusåpan vilket också utnyttjas av män.  Ytterligare en artikel diskuterar hur kvinnan ofta får 51

skulden i sexuella övergrepp trots att det är mannen som borde få skulden där han är förövaren.. 
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Författaren beskriver att det är mannen som bör ändras och låta kvinnan ta plats. Att låta offret få 

skulden i en våldtäkt menar författaren vara ett typiskt patriarkalt beteende som är vanligt i 

samhället. Artikel ger ett exempel på hur ett patriarkalt samhället lägger skulden på kvinnor när män 

sprider privata bilder på kvinnor. ”Tjejer som klär av sig framför webkameran för att någon dåre på 

nätet begär det. Hur blev det såhär?” eller ” UG ikväll - varför tar man nakenbilder överhuvudtaget? 

Vet man inte hur det sprids - hur dumma är dom? En konstig fråga men befogad.”  Författaren 52

menar att det är konstigt att människor reagerar på kvinnans beteende och ställer då motfrågan ”Ni 

som reagerar på Uppdrag gransknings program med att reflektera över offrens beteende, varför är 

det inte förövarnas beteende ni diskuterar?”.  Männen beskrivs här som vinnarna i ett samhälle 53

med patriarkala strukturer, där mannen har större friheter än kvinnan.  

!
Sexualiserat våld är det ämne som diskuteras mest i artiklarna. Alla artiklar behandlade mer eller 

mindre sexualiserat våld men fortsatte att problematisera detta ämne till våldtäkt, därav denna 

uppdelning. Endast en artikel diskuterade enbart sexualiserat våld. Författaren av artikeln som 

enbart diskuterar sexualiserat våld menar att män använder sexuellt våld genom att trakassera 

kvinnor sexuellt, hota om våldtäkt eller misshandel, tafsa på kvinnor eller kalla kvinnor för hora 

eller slampa. De sexuella trakasserierna menar författaren vara ett utbrett och normaliserat fenomen 

vilket gör att samhället inte reagerar på den typ av våld. Detta menar författaren leder till att män lär 

sig att sexualiserat våld är okej. Författaren menar att det blir kvinnor som får skulden när de blir 

utsatta för sexuellt våld. Författaren menar att problemet är de patriarkala strukturerna i samhället 

som gör att kvinnor drabbas av sexualiserat våld. ”Nej, det är inte ett dugg konstigt när man som 

brottsoffer blir skuldbelagd och behandlad som en lögnare, men skulden kan aldrig vara vår - de 

som bör och bör bära hela skulder än de som utövar det sexualiserade våldet.”  Här beskriver 54

författaren att kvinnor känner sig maktlösa för att göra förändring då de är patriarkala strukturer 

som styr där kvinnan är underordnad mannen. Mannen i sig beskrivs som att han inte anser kvinnor 

som jämnlikar. Artikeln beskriver även mannen som någon som använder sig av sexualiserat våld 

både fysiskt och verbalt.  

!
Objektifiering av kvinnokroppen är något som återkommer i ett flertal artiklar. Mannen beskriv som 

någon som ser kvinnor som objekt. I en artikel beskrivs män se kvinnor med kort kjol som 
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inbjudande och till för mannens lustar. Att män och samhället anser att det är kvinnans eget fel om 

mannen får lustar som leder till våldtäkt på grund av kvinnans klädsel. Männen framställs även som 

bovar i skönhetsindustrin och i medier där kvinnliga kroppar utsätts för kommentarer som skapar 

osäkerhet hos unga tjejer.  En annan artikel diskuterar hur män lär sig att objektifiera kvinnor och 55

deras kroppar. Författaren menar att kvinnor ses som objekt i större utsträckning än män som 

snarare ses som subjekt med behov. Männen beskrivs som att de anser sig ha rätt till att: röra 

kvinnokroppen, kommentera den, våldföra sig på den, betala för den, tjata om den. Författaren 

menar att mannen ser kvinnans kropp som en handelsvara.  Ytterligare en artikel problematiserar 56

objektifiering av kvinnor. Debattartikeln problematiserar över hur männen i Paradise Hotel 

behandlar kvinnorna. Författaren menar att serien speglar en verklighet som bland annat visar på 

den objektifiering som görs av kvinnokroppen. Författaren diskuterar om män i programserien 

använder sig av ett språkbruk som är objektifierande. Detta genom att beskriva kvinnor som små 

troféer som man kan bära runt på och visa upp, att kvinnor är ens egendom som ska skyddas och tas 

hand om. Författaren beskriver att mannen anser sig kunna äga kvinnor.   57

!
6.1.4 Socialistisk feminism bild av mannen  

Det ämnen som återfinns i flest av den socialistiska feminismens artiklar är våldtäkt och könsroller. 

Objektifiering av kvinnokroppen är ett ämne som även diskuteras i ett flertal av artiklarna. Ett 

genomgående tema för de olika artiklarna är att tala om patriarkala strukturer. Mannen beskrivs som 

vinnaren i dessa patriarkala strukturer, en position som män trivs i och behåller medvetet eller 

omedvetet genom t.ex sexualiserat våld och objektifiering av kvinnokroppen. Mannen beskrivs 

därför både som medveten men också som omedveten då han kanske inte reflekterar över hur hans 

beteende påverkar. Dessa patriarkala strukturer menar samtliga författare är det huvudsakliga 

problemet som påverkar kvinnans position där kvinnan är underordnad mannen. Våldtäkt är ett av 

det de vanligaste ämnena bland artiklarna. Författarna menar på att män är förövare i ett samhälle 

styrt av patriarkala strukturer där män använder sig av våldtäkt för att visa sin sexuella makt mot 

kvinnan. Att män våldför sig på kvinnor genom direkt övergrepp eller genom att lägga ut sexuella 

bilder menar författarna i samtliga artiklar ha samma orsak. Denna orsak är att hävda sin makt över 

kvinnans sexualitet. Män beskrivs som någon som inte respekterar kvinnors nej och som anser sig 

själva ha rätten till kvinnors kroppar. Att män anser sig ha rätten till kvinnors kroppar menar 
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författarna inte enbart syns genom våldtäkt utan även genom den objektifiering som görs av 

kvinnor. Rätten till kvinnors kroppar diskuteras framförallt i de artiklar som berör objektifiering av 

kvinnokroppen. Mannen i artiklarna beskrivs som någon som har fått lära sig av patriarkala 

strukturer att det är okej att objektifiera kvinnor och deras kroppar. Inte enbart till sex utan också att 

kommentera den, röra den, tjata om och ibland betala för den och sexuella tjänster.  

!
Den språkliga konstruktion som mannen får i de socialistiska feminismens artiklar är en man som är 

vinnaren i ett samhälle med patriarkala strukturer. Mannen beskrivs som en förövare som anser sig 

ha rätt till kvinnokroppen och en man som hävdar sin makt genom våld som våldtäkt, trakasserier 

och misshandel. Män beskrivs som både förövare i samhället men också som offer eller omedvetna 

om sitt eget beteende i de patriarkala strukturerna. Författarna i samtliga artiklar menar att alla män 

inte anser sig vara överordnade kvinnor men att det inte går att förneka att en del män gör detta och 

att så länge det finns män som våldtar, trakasserar och misshandlar kvinnor just för att de är kvinnor 

har samhället ett problem med hela mannen och mansrollen. 

!
6.1.5 Radikalfeminism  

Sexism diskuteras i få av radikalfeminismens artiklar. Sexism diskuteras samtidigt som författarna 

diskuterar objektifiering av kvinnokroppen. Den ena artikeln beskriver hur sexism syns i reklam. 

Författaren menar att mycket reklam handlar om att sälja kvinnokroppen med sexistiska bilder. 

Reklam, anser författaren, vara sexistisk när kvinnor visas halvnakna för att sälja produkter. De 

sexistiska bilderna menar författaren är till för för att behaga mannens blick.  En annan artikel som 58

problematiserar sexism diskuterar hur kvinnor ses som tillgångar i rättssammanhang. Författaren 

menar att män lägger skuld på kvinnor om de klär sig i utmanande kläder och blir våldtagna. 

Mannen menar författaren även anser att kvinnor måste ta större ansvar för sig själv för hur de ser ut 

och vad de dricker. Annars får kvinnan själv skylla sig om hon råkar ut för en våldtäkt. Detta 

tankesätt menar författaren är sexistiskt och återfinns hos män i samhället.  I nästa stycke 59

diskuteras hur ämnet våldtäkt mer konkret diskuteras bland radikalfeminismens artiklar.  

!
Våldtäkt är ett ämne som diskuteras i häften av radikalfeminismens artiklar. Det som diskuteras är 

hur ett patriarkalt samhälle se ut och att det är i detta samhälle som män får utrymme att våldta. En 

av artiklarna diskuterar våldtäkter som sker på färjor. Författaren beskriver mannen som 
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våldtäktsman som våldtar oavsett om han är nykter eller full. Han våldtar eftersom han får lära sig 

av samhället att det är okej. Det patriarkala samhälle som författaren menar finns accepterar att män 

beter sig ansvarslöst och styrs av sina lustar. ”Mannen är ett djur som styrs av sina lustar. Som inte 

klarar av att kontrollera sina handlingar om han blir kåt”,  skriver författaren för att visa på hur 60

samhället förklarar mannens beteende. Författaren menar att samhället inte kan hantera 

problematiken med våldtäkter med utryck som ”boys will be boys”. En annan artikel diskuterar 

mäns våld mot kvinnor. Författaren menar att samhället har ett stort problem med mannen, detta då 

mannen är våldsam. Han våldtar, slåss och trakasserar. Författaren menar inte att alla män våldtar 

men att det inte går att bortse från att många män är förövare i våldsbrott. Detta gör att män som 

grupp kan anklagas som förövare. Författaren skriver ”Att det är en konstig slump då att en 

majoritet av alla dessa skitstövlar, som slåss och våldtar och mördar och krigar och förgriper sig på 

folk, är ja…, män?”.  En annan artikel diskuterar hur kvinnor i hela världen utsätts för våld av 61

män. ”Alla känner en kvinna som våldtagits men ingen känner en våldtäktsman”,  skriver 62

författaren och diskuterar hur svårt det är att diskutera kvinnohat i Sverige. Detta då män oftast 

älskas av sina familjer och de i sin närhet. Författaren menar att alla tycker en våldtäkt är vidrig, 

även en våldtäktsman, men att det är få våldtäktsmän som ser sig själva som förövare. Mannen 

beskrivs som en förövare som inte är medveten om sitt eget ansvar. 

!
Könsroller diskuteras i majoriteten av artiklarna. Gemensamt för dessa är hur ett patriarkat speglar 

sig i samhället. En av artiklarna menar på att en unken kvinnosyn är en av konsekvenserna av ett 

patriarkalt samhälle. Ett patriarkalt samhälle där män styr och bortförklarar våldtäkter med 

biologiska orsaker och sexuella drifter. Författaren skriver ”Kvinnan ansvarar för mannens 

sexualitet och hon bär ensamt ansvar och då skuld för det som drabbar henne”.  En annan artikel 63

menar på att patriarkatet är ett förtryck som kvinnor drabbas av över hela världen. Författaren 

menar att Sverige precis som övriga världen är styrt av ett patriarkat där patriarkala strukturer blir 

oerhört synliga framförallt i frågan om kvinnovåld.  En annan författarna menar att det inte är 64

någon idé att diskutera manliga könsroller utan istället diskutera problemet med mannen i 

samhället. 
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Lever man med uppfattningen att det är supersynd om män för att alla gnäller på dem, ja då vet jag inte hur 
man ska gå till väga egentligen. Där alla argument om manlighet bemöts med inte ´alla män´ är det svårt att få 
en syl i vädret. För inte ´alla män´ är ett så oerhört enkelt sätt att flytta fokus från relevanta frågor till en 
diskussion om diskussionen  65

!
Författaren menar här att den manliga könsrollen inte är det vi borde diskutera utan hur män faktiskt 

beter sig i samhället. Mannen beskrivs då på följande sätt i samma artikel: ”Det finns en sådan total 

ovilja hos män att kritiskt granska och fördöma manligt beteende, manliga normer och strukturer 

som ger män som grupp större makt än andra”.  Detta kan tolkas som att mannen framställs som 66

ovillig till förändring och nöjd med att vara den som förtrycker. 

!
Sexualiserat våld är ett ämne som behandlas i häften av artiklarna. En av artiklarna diskuterar 

huruvida sexistisk reklam speglar sexuellt våld. Författaren menar att sexistisk reklam är en form av 

sexualiserat våld mot kvinnor. Detta då kvinnor på bilder ofta kollektivt ses som undergivna och till 

för betraktaren. Kvinnor är generellt undergivna män i reklamer menar författaren och hänvisar till 

en reklam  där kvinnan står lättklädd med en ”sexig” blick när hon säljer en unisex-skjorta medan 67

mannen som säljer samma skjorta står rakt upp och ner och tittar in i kameran. Detta för att visa på 

hur kvinnan är till för att vara sexig för mannen som ska vilja köpa skjortan hon har på sig.  En 68

annan författare beskriver problem som hon upplever när hon går ut och dansar. Mannen beskrivs 

som någon som tar sig friheter att ta på kvinnans kropp utan hennes tillåtelse. Författaren beskriver 

en man som tagit på hennes könsorgan och sedan hånat henne när hon reagerat. I artikeln beskriver 

författaren också ett flertal av de gånger hon fått stå ut med män som tror sig kunna göra vad man 

vill med kvinnors kroppar. Författaren menar på att mannen har en djurisk sexualdrift som har en 

förkärlek till att kränka en kvinna genom att trycka ner henne.  Ytterligare en författare beskriver 69

hur män kränker kvinnor genom att systematiskt våldföra sig sexuellt på dem. Författaren beskriver 

sina egna upplevelser av både sexuellt våld och misshandel,  

!
Jag har legat på en stenig mark och mottagit sparkar från den man som påstod sig älska mig, jag har varit på 
rättegång med min kompis mamma, som efter 20 års giftemål med en rik man äntligen skulle skiljas. Han 
hade aldrig gått med på att hon skulle få äga något och varit våldsam  70
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!
Vidare beskriver författaren sina vänner som blivit våldtagna, kallade horor och känt hur män fått ta 

allt för stor plats i samhället. Författaren beskriver kvinnor som blivit tafsade på och kvinnor som 

får leva med skyddad identitet, då deras tidigare män inte klarat av ett uppbrott. Mannen beskrivs 

här som den direkta förövaren som anser sig själv ha rätten till att misshandla och bruka sexuellt 

våld mot kvinnor när kvinnor tar makten.  

!
Objektifiering av kvinnokroppen problematiseras i två av artiklarna. Framförallt problematiseras 

mäns sätt att se på kvinnokroppen som ett objekt när män i sin tur ses som subjekt. I en av artiklarna 

påstår författaren att mäns sätt att se på kvinnor inte har förändrats över tiden. Författaren menar att 

män ser kvinnor som objekt, som varken är starka eller självständiga.  Den andra artikeln 71

problematiserar över sexistisk reklam som författaren menar är objektifierar kvinnokroppen. 

Författaren menar att kvinnor som ser upphetsade och undergivna ut i reklam enbart gör detta för att 

låta mannen iaktta och betrakta kvinnan som hans och inte betrakta produkten som säljs. Att 

framställa kvinnlighet för att tillfredsställa mannens blick menar författaren ytterligare är att 

objektifiera kvinnan. Argumentet ”sex säljer” menar författaren inte fungerar omvänt. Detta då att 

en man skulle posera lättklätt och undergiven en kvinna i reklam inte hade sålt lika bra.  Mannen 72

beskrivs som förtryckande av kvinnans sexualitet, någon som ser kvinnor som objekt och till för 

mannens tillfredsställelse. 

!
6.1.6 Radikalfeminismens bild av mannen !
Det ämne som radikalfeminismens artiklar berör mest är könsroller. Det gemensamma för alla 

artiklar är att diskutera samhället som ett patriarkat. Även om inte alla artiklar skriver direkt om 

könsroller så bygger samtliga artiklar på en uppfattning om att Sverige är styrt av ett patriarkat. 

Artiklarna diskuterar de konsekvenser ett patriarkat ger för kvinnor i samhället. En av de största 

konsekvenserna, menar majoriteten av artiklarna, är en unken kvinnosyn där kvinnor ses som objekt 

till för mannen. Denna unkna kvinnosyn menar artiklarna gör att män ser sig som överordnade 

kvinnor. Författarna beskriver att det huvudsakliga problemet är att män behandlar kvinnor som 

underlägsna just för att de är kvinnor.  

!
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De olika artiklarna diskuterar förövaren i patriarkatet på olika vis. En del av artiklarna beskriver 

samhället som en förövare då samhället accepterar mäns beteende med kommentarer som ”boys 

will be boys” eller ”kvinnor måste ta större ansvar för hur de ser ut, annars vet dem vad de kan leda 

till”. Ett flertal av artiklarna menar att samhället har en unken manssyn, där samhället har låga 

förväntningar på män som i sin tur gynnar mannen genom att ha inställningen att mannen är ett djur 

som inte kan styras av sina lustar. Den huvudsakliga förövaren i alla artiklar är mannen. Mannen 

beskrivs i samtliga artiklar som den direkta förövaren. Det är mannen som är våldsam, mannen som 

tar sig friheter och mannen som inte vill ändra på patriarkala strukturer. Mannen är förövaren både i 

det privata då han våldför sig på kvinnor i hans närhet men även i det offentliga då han är orsaken 

till kvinnoförtryck i till exempel reklam. Att diskutera någon form av våld mot kvinnor är något 

radikalfeminismens artiklar har gemensamt. Detta i form av att medvetandegöra våldet mot kvinnor 

genom att ge exempel på kvinnliga upplevelser. T.ex att män tar på kvinnors kroppar mot deras vilja 

eller att som kvinna står ut med ett par ögon i ens urringning. Denna objektifiering menar 

författarna inte anses som sexuellt våld men är i högsta grad en kränkning mot kvinnor. Detta då 

kvinnor förväntas att ta mäns uppmärksamhet som en komplimang. Artiklarna menar att män är 

ansvariga för sina handlingar och att män själva måste granska sitt och andra mäns beteende för att 

se sin roll i ett patriarkat samhälle. Radikalfeminismens artiklar är överens om att mannen inte är 

villig att ge ifrån sig makten och att det är dags att flytta fokus från frågan vilka problem mansrollen 

har och istället fokusera på vilka/vilket manligt beteende som ligger bakom mäns systematiska 

förtryck av kvinnor.  

!

!
!
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Ämnena som 
artiklarna analyserats 
och jämförts utifrån: 

Liberalfeminism  Socialistisk feminism Radikalfeminism  

Sexism: 29 % 14 % 33 %

Våldtäkt: 14 % 86 % 50 %

Könsroller: 100 % 100 % 66 %

Sexualiserat våld: 43 % 14 % 50 %

Objektifiering av 
kvinnokroppen:

14 % 57 % 33 %



6.2 Vilken betydelse har de olika feministiska riktningarna för framställningen 

av mannen? 

De olika feministiska riktningarnas sätt att språkligt konstruera mannen har vissa likheter. Det 

centrala för alla artiklar är att de är överens om att kvinnor är underordnade män och att detta 

förhållande bör ändras, vilket även är definitionen av att vara feminist.  De olika feministiska 73

riktningarna är även överens om att mäns förtryck av kvinnor handlar om makt. Denna ståndpunkt 

gör att samtliga artiklar har en gemensam kärna som de argumenterar utifrån. Däremot finns det 

skillnader i den språkliga konstruktionen av mannen. Under tidigare rubrik Hur beskriver de 

kvinnliga debattörerna mannen inom de olika feministiska riktningarna och vilka bilder av mannen 

konstrueras? har artiklarna analyserats utifrån de olika ämnena och jämförts för att förstå vilken 

bild av mannen som konstrueras inom de olika feministiska riktningarna. I följande underrubriker 

diskuteras hur de olika bilderna av mannen från de feministiska riktningarna förhåller sig till 

varandra och till sina ursprungliga feministiska teorier. Detta för att förstå vilken betydelse de 

feministiska riktningarna har för den språkliga framställningen av mannen.  

!
6.2.1 De ursprungliga feministiska teorierna 

Analysen av skillnader i den språkliga konstruktionen av mannen mellan de feministiska 

riktningarna, baseras på hur mannen beskrivs i de olika ämnena sexism, våldtäkt, könsroller, 

sexualiserat våld och objektifieringen av kvinnokroppen. Det som blir tydligt när man har läst och 

analyserat artiklarna är att dessa artiklar tydligt argumenterar i linje med de olika feministiska 

riktningarnas ursprungliga teorier. De ämnen som liberalfeminismen mest framställt mannen utifrån 

är könsroller och sexualiserat våld. Könsroller och attityder är i högsta grad en viktig fråga för 

liberalfeminismen då den menar att det är genom attitydförändringar som samhället kan blir mer 

jämställt . Det sexualiserade våldet som beskrivs är inte direkt i sig i linje med liberalfeminismens 74

teori, det som däremot är i linje med liberalfeminismens teori är att inte alla män brukar sexuellt 

våld. Mannen menar liberalfeminismens artiklar inte som en ond individ utan en förnuftig individ. 

Därför brukar inte alla män sexualiserat våld mot kvinnor utan vissa män. Att individen, i detta fall 

mannen, generellt sett är förnuftig blir tydligt då författarna av liberalfeminismens artiklar sällan 

generaliserar över män som grupp, utan istället hänvisar till enskilda individer som påverkats 

negativt av samhället. Den återkommande diskussionen i alla liberalfeminismens artiklar är att 

lösningen kommer genom utbildning både långsiktigt och kortsiktigt. Detta ligger även är i linje 
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med liberalfeminismens teori om att förändringen ska komma från individen. Arbete och 75

utbildning på lika villkor är frågor som liberalfeminismen starkt engagerar sig i. En av 

liberalfeminismens artiklar ger exempel på hur sexism syns både i arbetslivet och i skolan och att 

detta påverkar kvinnor negativt. Detta är även den enda artikeln av de totalt 20 artiklarna som 

diskuterar hur kvinnors utbildning och jobb påverkas av sexism och ojämställdhet på arbetsplatser 

respektive skola.  76

!
De vanligaste ämnena som den socialistiska feminismen framställer mannen utifrån är våldtäkt, 

könsroller samt objektifiering av kvinnokroppen. I linje med teorin om att samhället är styrt av 

patriarkala strukturer och förtrycksstrukturer, är det kanske inte oväntat att könsroller och 

maktstrukturer diskuteras i den utsträckning som det görs i dessa artiklar. Det är även enbart i 

socialistisk feminism som talar om hur fler grupper än kvinnor är underlägsna män i patriarkala 

strukturer. Att män som grupp beskrivs som den dominerande i patriarkala strukturer är även det i 

riktning med teorin om att mannen är överhuvudet i samhället. Att våldtäkt och objektifiering av 

kvinnokroppen är vanliga ämnen som används för att beskriva mannen är delvis i linje med den 

feminismens teori. En anledning till att dessa ämnen används för att beskriva mannen kan vara för 

att medvetandegöra obalanserade maktförhållande. Majoriteten av artiklarna från socialistisk 

feminism beskriver just maktförhållande där män som grupp kollektivt förrycker kvinnor genom 

våldtäkt och objektifiering av kvinnokroppen.  

 

Radikalfeminismens artiklar beskriver mannen mest utifrån ämnena könsroller, sexualiserat våld 

och våldtäkt. Att artiklarna diskuterar mannen utifrån dessa ämnen är tydligt i linje med 

radikalfeminismens teori, typiskt för radikalfeminismens teori är att medvetandegöra hur ett 

patriarkat speglar sig i ett samhälle. Detta genom att diskutera hur kvinnor drabbas både i det 

offentliga men även i det privata. Samtliga av radikalfeminismens artiklarna diskuterar just hur 

kvinnors situation är i det offentliga men också hur kvinnors situation är i det privata. Att beskriva 77

mannen utifrån ämnena sexualiserat våld och våldtäkt är även i riktning med radikalfeminismens 

teorier. En av radikalfeminismens författare skriver, 

   

!
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!
Kvinnor är alltid villebråd, alltid utsatta och kan aldrig känna sig säkra eller fredade. Oavsett om det handlar 
om kvinnor som stenas i Pakistan eller kvinnor som misshandlas i Sverige så handlar det om samma 
könsmaktsordning. Det handlar om män som förtrycker och som tar sig friheter på kvinnors bekostnad. Män 
som ser sin rätt till kvinnors kroppar och liv som självklart. Samma strukturer, tankesätt och kvinnosyn. Här 
som där borta  78

!
Detta utdrag visar på hur artiklarna försöker medvetandegöra det patriarkala i samhället men också i 

världen. Detta genom att diskutera de konsekvenser kvinnor drabbas av i ett patriarkalt samhälle. 

Utdraget visar på hur radikalfeminismen beskriver patriarkatets genom hur män handlar genom 

sexuellt våld. Att förklara hur våldtäkt och sexuellt våld drabbar kvinnor i patriarkat är gemensamt 

för alla radikalfeminismens artiklar och är i linje med teorin om att medvetandegöra kvinnors 

situation. Framförallt genom att diskutera hur män visar sin makt mot kvinnor genom att kontrollera 

kvinnors sexualitet. Både fysiskt och verbalt.  

!
Vilken feministisk riktning som beskriver mannen har betydelse för den språkliga konstruktionen av 

mannen. Detta beror på att de olika feministiska riktningarna väljer att beskriva män utifrån ämnen i 

linje med de olika feminismernas teorier. Feminism är som tidigare nämnts ingen enhetlig rörelse 

utan en rörelse med fler olika typer av feminismer med olika uppfattningar. Feminismernas olika 

ursprungliga teorier påverkar därför den språkliga konstruktionen av mannen. 

!
6.2.2 Den enskilda mannen som för förövare eller alla män 

Att den språkliga konstruktionen av mannen skiljer sig åt mellan de olika feministiska riktningarna 

beror inte enbart på feminismernas olika teorier. Bland artiklarna återfinns det en språklig skillnad 

på hur de kvinnliga författarna väljer att beskriva mannen i relation till samhället. Könsroller var det 

ämne som diskuteras mest i alla artiklar oberoende av feministisk riktning. Det är också i detta 

ämne som skillnaderna mellan de olika feministiska riktningarna tydliggörs. Det som skiljer är hur 

författaren talar om mannen som individ eller om författaren talar om män i grupp eller i ett större 

samhällssystem. Detta gör att bilderna av mannen antingen blir konkret eller mer abstrakt. Som 

tidigare nämnts i analysen talar liberalfeminismens artiklar sällan om den enskilda mannen om 

förövare utan snarare mansrollen som förövaren tillsammans med ett samhälle som accepterar och 

vidareskapar mansrollens beteende. Bilden av mannen blir därför ganska abstrakt. Mansrollen eller 

samhällets uppmuntran till en ojämställd mansroll gör att mannen som individ sällan direkt 
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anklagas som förövare. När författaren talar direkt till män som individer återfinns en positiv bild av 

mannen. Som tidigare citerat från en av artiklarna,  

!
Det är män som är närvarande och delaktiga i sina barns liv, som delar på hemarbetet och där 
jämställdhet är en självklarhet. Majoriteten av män reagerar och säger ifrån när våld och övergrepp 
sker, när det offentliga rummet sexualiseras eller när ojämnlika och ojämställda värderingar och 
attityder kommer till uttryck   79

!
Den enskilda mannen beskrivs i liberalfeminismens artiklar ibland som förövare när författarna 

beskriver egna upplevelser. Däremot förklarar författarna vidare hur mannen blir uppmuntrad av 

samhället till sitt beteende. Ett exempel på detta är i en av artiklarna när en författare diskuterar ett 

sexistiskt uttalande från en av deltagarna i Paradise Hotel. Författaren menar att uttalandet är 

sexistiskt och att mannen är förövaren i sitt uttalande men skriver också,  

!
Han lär sig inte alls från babysängen att kvinnokroppar är exalterande och skall tas hand om, och medgörliga 
män är inte alls i många grupper förknippat med skam gåendes på torra land. Det är inte alls en kedjeeffekt 
där raden av sexistiska och stereotypiska beteende fortlöper när det finns utlösande faktorer i kompiskretsar, 
kärleksrelationer, auktoriteter och massmedia som mottar det med glädje   80

!
Författaren menar att mannen som individ inte är ensam förövare utan att samhället uppmuntrar 

honom till beteendet och är därför också är en förövare. Mannen bär därför inte ensam skuld över 

ojämställda förhållande utan även, kvinnor, rättsväsen, medier och samhället i stort är medskyldiga.  

!
Till skillnad från liberalfeminismens artiklar beskriver socialistisk feminism mannen som vinnaren i 

patriarkala strukturer. Detta gör att mannen framställs som en del av en samhällsstruktur där män 

styr. Artiklarna från socialistisk feminism menar att mannen är den som bestämmer i samhället. 

Män beskrivs som generellt överordnade kvinnor men författarna menar även på att det finns män 

som inte anser sig överordnade kvinnor. Däremot så finns det gemensamma synsättet inom denna 

feminism som tidigare nämnts i analysen. Detta är att så länge det finns män som våldtar, 

trakasserar och misshandlar kvinnor just för att de är kvinnor så har samhället ett problem med hela 

mannen och mansrollen. Det talas därför sällan om enskilda män. Mannen är en grupp som i 

huvudsak är förövaren och som anser sig själv ha rätt över kvinnan. Till skillnad från de andra 

feministiska riktningarna så talar den socialistiska feminismen även om förtryck som makthierarkier 
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där män besitter den högsta makten. Mannen beskrivs som en huvudsaklig förtryckare över grupper 

som kvinnor, HBTQ-personer, socialt utsatta och funktionsnedsatta. Därför framställs mannen även 

som överordnad i samhället i stort och inte enbart över kvinnor.  

!
Det handlar om makthierarkier. Vilka som står högst på samhällets maktstege. Maktfaktorer samverkar och 
gör att du klättrar högre ju fler privilegier du har. Är du vit, man, medelklass och uppåt, hetero, cis och med en 
vanligt förekommande funktionsuppsättning har du cashat in full pott i maktlotteriet. På samma sätt fungerar 

det omvänt   81

!
Mannen beskrivs som en del av ett samhällssystem vilket gör att män som grupp är förövaren i 

socialistisk feminism. 

!
Radikalfeminism är den feminism som oftast framställer mannen som direkt förövare. Detta då ett 

flertal av artiklarna diskuterar huruvida mannen är som individ och inte hur mansrollen ser ut.  
!

Men det räcker liksom inte att hålla med om att den manliga könsrollen är ett stort problem i samhället, nejdå, 
för då kanske män blir ledsna. Hemska tanke att man ska påpeka att det i överväldigande majoritet är män 
som våldtar till exempel. Fy, så kan man inte säga.  82

!
Ovanstående citat är ett urdrag från en av artiklarna som ger exempel på diskussionen av att 

mansrollen inte är intressant att diskutera. Istället är det hur män beter sig i samhället som är 

intressant. Radikalfeminismen framställer även mannen utifrån uppfattningen att Sverige är styrt av 

ett patriarkat. Ett samhälle som är mansdominerat, där mannen har makten. Detta sätt att konstruera 

mannen påminner om socialistisk feminism sätt att beskriva mannen. Det som skiljer dem åt är att 

den socialistiska feminismen snarare talar om män som grupp och män som förtryckare i större 

makthierarkier. Radikalfeminismen har istället mer fokus på att beskriva hur mannen är utifrån 

personliga erfarenheter där män är förövaren. Detta gör att bilden av mannen blir mer konkret. 

Mannen beskrivs därför ofta som den direkta förövaren som tillsammans med ett patriarkat 

samhälle ser kvinnor som underordnade. Mannen som individ och mannen i ett patriarkat samhälle 

ses därför som förövaren.  

!
För att lyfta blicken och sammanfatta de viktigaste resultaten som diskuterats ovanstående. 

Liberalfeminismens bild av mannen blir en framställning där mannen som individ inte beskrivs som 
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förövare utan där en mansroll som samhället uppmuntrar till är förövaren. Denna bild gör att 

mannen aldrig direkt anklagas. Den socialistiska feminismen bild framställer mannen som 

förövaren i ojämställt samhälle. Män diskuteras inte som enskilda män eller som en mansroll. Detta 

gör att män som grupp kollektivt anses vara förövaren. Radikalfeminismens bild av mannen där 

mannen beskrivs som den direkta förövaren genom att lyfta fram hur män kan tänkas bete sig i 

samhället. Detta ger bilden av att män som grupp anses vara förövaren liknande socialistisk 

feminism bild av mannen. Dessa olika sätt att beskriva mannen påverkar den språkliga 

konstruktionen av mannen. Liberalfeminismens bild av mannen som inte anklagas som förövare får 

en mer abstrakt bild. Den socialistisk feminismens bild av mannen blir en del av strukturer medan 

radikalfeminismes bild av mannen istället blir en mer konkret bild om vem mannen är som förövare 

på individnivå. 

!!
7. Slutsatser och Diskussioner 
I uppsatsens avslutande kapitel kommer först analysens viktigaste resultat kort sammanfattas samt 

de slutsatser som resultatet gav under rubriken Slutsatser från analysen. Unders samma rubrik 

återfinns även en diskussion med de frågor som jag som uppsatsförfattare ställt mig under 

uppsatsskrivandes gång. Uppsatsens resultat kommer sedan diskuteras vidare utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta för att svara på hur rimlig konstruktionen av mannen är 

och hur de olika feministiska riktningarnas bild av mannen kan tänkas påverka vår förståelse av 

verkligheten. Under rubrikerna Hur rimlig är den språkliga konstruktionen?, Kvinnors egna 

erfarenheter och Påverkar de olika feministiska riktningarnas framställning av mannen vår 

förståelse för omvärlden? behandlas detta. Avslutningsvis diskuteras ytterligare några av mina 

tankar om uppsatsen, vartefter jag ger förslag på vidare forskning.  

!
7.1 Slutsatser från analysen  

Denna uppsatsens syfte var att eftersöka hur kvinnor inom olika feministiska riktningar skapar en 

bild av mannen och hur denna bild kan tänkas påverka vårt sätt att se på mannen i samhället. Detta 

har undersökts med hjälp av frågeställningarna Hur beskriver de kvinnliga debattörerna inom de 

olika feministiska riktningarna mannen och vilka bilder av mannen konstrueras? och Vilken 

betydelse har de olika feministiska riktningarna för framställningen av mannen? Det huvudsakliga 

resultatet i analysen var att de olika feministiska riktningarna framställer mannen olika vilket gör att 

det konstrueras olika bilder av mannen. Detta pågrund av att de feministiska riktningarna 
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framställer mannen i linje med de ursprungliga teorierna de olika feministiska riktningarna har. 

Eftersom feminism är ingen enhetlig rörelse utan en rörelse med fler olika typer av feminismer med 

olika uppfattningar så är det rimligt att beskrivningarna av mannen skiljer sig mellan de olika 

riktningarna. Slutsatsen blir att de olika feminismernas ursprungliga teorier påverkar den språkliga 

konstruktionen av mannen. 

!
Ett annat resultat som visar på vilken betydelse de olika feministiska riktningarna har för 

framställningen av mannen är hur de feministiska riktningarna diskuterade mannen som förövare i 

ämnet könsroller. Liberalfeminismens artiklar beskrev inte mannen som en enskild förövare utan 

snarare en mansroll som förövaren till att samhället är ojämställt. Socialistisk feminism och beskrev 

att den enskilda mannen tillhör gruppen män i samhället och att denna grupp är överhuvudet i en 

förtrycksstruktur som bland annat förtrycker kvinnor. Mannen i artiklarna från den socialistiska 

feminismen och socialistiska radikalfeminismen beskrivs därför som förövaren i ett ojämställt 

samhälle. Radikalfeminismen beskrev dels den enskilde mannen som förövare genom att beskriva 

vad artiklarna ansåg karaktäriserar typiska manliga beteende som män gör för att förtrycka kvinnor i 

det privata. Mannen beskrevs även som den huvudsakliga förövaren i grupp då mannen beskrevs 

som förövaren i ett patriarkalt samhälle. Slutsatsen blir att liberalfeminismens konstruktion av 

mannen är en mer abstrakt och komplex bild där en mansroll får stå för förövaren. Den socialistiska 

feminismen framställer mannen som en del av en förtryckarstrukturer samt att radikalfeminismens 

bild av mannen blev en mer direkt bild av mannen som förövare i ett patriarkat samhälle.  

!
En fråga som är relevant att ställa sig efter denna typ av resultat är om jag som uppsatsförfattare inte 

kunnat få fram samma resultat utan min analys. Mitt svar är både ja och nej. Självklart hade jag 

säkerligen kunnat komma fram till att bilderna skiljer sig åt och att detta beror på att de olika 

feministiska riktningarna har olika teorier inom feminismen. Att detta i sin tur språkligt påverkar 

konstruktionen av mannen är även ett resultat som skulle kunna förstås utan min analys. Däremot så 

har min uppsats visat på hur de olika feministiska riktningarna gör för att framställa mannen och 

vad det är i huvudsak som skiljer de språkliga konstruktionerna åt. Min uppsats har även visat på att 

de olika feministiska riktningarnas framställningar av mannen i min empiri stämmer överens med 

de ursprungliga feministiska teorierna och att detta kan förstås med hjälp av rhetorica utens.  

!
!
!
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7.2 Hur rimlig är den språkliga konstruktionen?	


För att kunna besvara hela uppsatsens syfte så avser kommande avsnitt att undersöka hur vår 

förståelse av verkligheten kan påverkas av den bild som de olika feministiska riktningarna 

konstruerat av mannen. Då uppsatsens resultat visar på att de feministiska riktningarna framställer 

mannen på olika sätt blir det därför relevant att ställa sig frågan hur rimliga konstruktionerna av 

mannen är. Detta då bilderna av mannen skiljer sig avsevärt ifrån varandra. För att undersöka detta 

kommer inte artiklarna att diskuteras utifrån de olika feministiska teorierna. Istället kommer 

artiklarna diskuteras oberoende feministisk riktning, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Kvinnorna som har skrivit artiklarnas får istället stå i fokus. Detta då kvinnorna som har skrivit 

artiklarna och krönikorna har skrivit dessa som en reaktion på verkligheten, oberoende feministisk 

riktning. Kvinnorna som har författat artiklarna har skrivit hur de upplever sina verkligheter som 

kvinnor. Artiklarna och krönikornas sätt att beskriva mannen kan därför ses som ett sätt för 

kvinnorna att förklara den man de upplever i verkligheten. Att de olika artiklarna sedan i sin tur är i 

linje med olika feministiska riktningar menar jag snarare visar på att kvinnorna inom de olika 

feministiska riktningarna upplever en liknande verklighet.  

!
7.2.1 Kvinnors egna erfarenheter !
Det som blir tydligt när man läser alla artiklar är att många kvinnor delar med sig av sina egna 

erfarenheter för att beskriva hur de upplever mannen. Minst tre av artiklarna från varje feministisk 

riktning beskriver sina egna erfarenheter eller beskriver andra kvinnors/flickors erfarenheter. ”Hur 

vissa av klassens pojkar i mellanstadiet jagade tjejerna och drog ner byxorna. Under månader bar 

jag alltid ett skärp hårt åtdraget i midjan”  berättar en författare av liberalfeminismens artiklar. En 83

artikel av socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism beskriver genom hela sin krönika 

en händelse som hon har varit med om ”Han tyckte att vi skulle stanna. Jag skrattade väl, som man 

gör för att tillfredsställa andras behov när de ber en om något som en inte vill, och började gå mot 

öppningen till hallen. Den här killen ställde sig då för dörröppningen och sa att jag inte fick komma 

ut.”.  En artikel från radikalfeminismens författare skriver ”För ett tag sen var jag ute och dansade 84

med mina vänner. Klädd i ett perfekt svart fodral står jag och skrattar, suger på mitt sugrör och 

gungar till musiken. Det blir trångt men dansen fortsätter. Helt plötsligt har jag en hand på mitt 

heligaste”.  Att detta liknande sätt att beskriva mannen återfinns i de olika feministiska 85
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riktningarnas artiklar visar på att kvinnor delar med sig av sina egna upplevelser för att visa hur 

samhället ser ut för kvinnor. Att förklara sin egen eller andra kvinnors verklighet kan ses som ett 

sätt att medvetandegöra kvinnors situation för både kvinnor och män. Artiklarnas sätt att beskriva 

egna upplevelser som visar på hur kvinnor har det i samhället påminner om det resultat Campbell 

får i sin feministiska analys om kvinnorörelsens kommunikationsstrategier. Campbell menar att 

kvinnorörelsens huvudfokus är att medvetandegöra kvinnors situationer både individuellt och i 

egenskap av att tillhöra könet kvinna. Detta genom att dela med sig av personliga erfarenheter och 

känslor för att belysa gemensamma villkor som alla kvinnor kan uppleva. Genom att beskriva ens 

egna upplevelser i egenskap av att vara kvinna bjuder författarna in andra människor till 

identifikation. I detta fallet kanske främst kvinnor. En artikel skriver ”Vilken tjej kan påstå att hon 

aldrig blivit tafsad på när hon varit ute på krogen? Ingen! Och vad gör vi åt det då? Ingenting! Hur 

ska vi agera mot dessa dagisbarn till män som aldrig fått lära sig att man inte får ta för sig hur man 

vill med kvinnors kroppar?”.  Detta utdrag visar dels på hur författaren direkt tilltalar andra 86

kvinnor för att visa på hur författaren inte är ensam i sina upplevelser. Utdraget visar också på hur 

berättelser och egna upplevelser bjuder in läsaren till att identifiera sig med författaren.  

!
Att kvinnor väljer att berätta om sina egna erfarenheter blir intressant att diskutera utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv med utgångspunkt i kunskapssociologin och begreppet Homo 

mensura. Kvinnorna i artiklarna beskriver sina egna erfarenheter och upplevelser. Dessa 

erfarenheter och upplevelser som delges visar på hur kvinnor upplever verkligheten, alltså den 

subjektiva verkligheten. När kvinnorna delger sina upplevelser till andra bjuder hon in till att dela 

erfarenheter med henne. Andra människor kan därför ta del av hennes erfarenheter och identifiera 

sig. I artiklarna där kvinnor delar med sig av sina erfarenheter och tilltalar andra kvinnor är det 

rimligt att tänka att kvinnorna från de feministiska riktningarna riktar sig till andra kvinnor. Genom 

att dela med sig av sin subjektiva inre verklighet kan andra kvinnor identifiera sig och tillsammans 

skapa en objektiv gemensam verklighet med författaren. Denna gemensamma verklighet kan alltså 

se olika ut beroende på hur läsaren delar en gemensam verklighet med författaren.  

!
Då vi alla har olika inre subjektiva verkligheter kan inte alla identifiera sig med de erfarenheterna 

kvinnorna i artiklarna berättar. Detta i sin tur gör att de som inte delar den inre subjektiva 

verkligheten inte heller kan dela samma objektiva verklighet som kvinnorna i artiklarna. I detta 
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fallet att bilden av mannen inte överensstämmer med verkligheten. De som däremot delar 

erfarenheter och den inre subjektiva verkligheten med kvinnorna i artiklarna känner kanske att 

bilden av mannen stämmer.  

!
Att svara på hur sann konstruktionen av mannen blir därför omöjlig. Detta då det finns flera olika 

verkligheter som i sin tur speglar olika konstruktioner av mannen. Däremot så kan man diskutera 

hur rimlig den sociala konstruktionen är. De enskilda kvinnornas erfarenheter oberoende feministisk 

riktning pekar nämligen åt samma håll. Kvinnorna upplever alla att samhället inte är jämställt. 

Gemensamt för kvinnorna oberoende feministisk riktning är även att de upplever att män förtrycker 

kvinnor på grund av att de ojämställda strukturer som finns i samhället. Rimligtvis bör detta 

gemensamma för alla feministiska riktningarna kunna ses som en indikation på hur verkligheten ser 

ur för många kvinnor. Huruvida liberalfeminismens, socialistisk feminism och socialistisk 

radikalfeminism eller radikalfeminismen stämmer överens och är sann med verkligheten är går 

däremot inte att svara på. Detta eftersom de olika feministiska riktningarna ger väldigt olika 

framställningar av mannen. Då dessa betydande skillnader finns i hur de feministiska riktningarna 

framställer mannen skulle jag göra anspråk på vad som är en rimlig konstruktion i förhållande till 

verkligheten. Som uppsatsförfattare kan jag enbart svara på hur rimlig jag finner konstruktionerna 

vara eller inte vara utifrån min egen verklighet och den empiri samt de teoretiska utgångspunkterna 

jag har att tillgå.  

!
7.2.2 Påverkas vår förståelse för verkligheten? 

Under uppsatsens gång har jag märkt att det i detta fall är svårt att dra några generella slutsatser om 

huruvida de olika feministiska riktningarnas framställningar av mannen påverkar vår förståelse för 

verkligheten. Däremot menar jag att de olika feministiska riktningarnas framställning av mannen 

kan påverka vår förståelse av verkligheten. Eftersom de olika feministiska riktningarna har 

framställt mannen på olika vis är det rimligt att vi inte påverkas på samma sätt av alla 

framställningar av mannen. Ytterligare en faktor vi bör vara medvetna om när vi diskuterar om de 

olika feministiska riktningarnas framställning av mannen påverkar vår förståelse av omvärlden är 

att artiklarna är skrivna för att påverka. Debattartiklarna och krönikorna är skrivna som en reaktion 

på den verklighet de författande kvinnorna möter. Vi kan därför anta att samtliga artiklar och 

krönikor har haft syftet att påverka andras förståelse av verkligheten.  

!
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Som tidigare nämnts i diskussionen så påstår jag att artiklarna och krönikorna generellt riktar sig till 

kvinnor. Det är därför troligt att kvinnor i högre utsträckning än män kan känna igen sig i de 

framställningar de olika feministiska riktningarna gör av mannen och bli påverkade. Detta då ett 

flertal av författarna i artiklarna beskriver sina sina egna erfarenheter. Det är därför rimligt att anta 

att den manliga läsaren inte identifierar sig i särskilt stor utsträckning med just kvinnornas 

berättelser. Detta i sin tur bör rimligtvis leda till att kvinnors och mäns påverkan blir något olika. 

Kvinnorna bjuds in till att känna identifikation genom att få läsa om andra kvinnors berättelser, vad 

kvinnor kan uppleva i samhället i egenskap av att tillhöra könet kvinna. Genom att identifiera sig 

med andra kvinnors berättelse om hur de uppfattar mannen är det rimligt att vissa av dessa 

framställningar även påverkar hur kvinnan sedan i sin tur ser på mannen i sin verklighet. Detta då 

de olika kvinnornas berättelser kanske ger nya perspektiv för läsaren som hon tidigare inte haft.  

Läsaren kan kanske finna stöd och uppmuntran genom artikelns framställning av mannen och 

känner att hon funnit en ny sanning. Denna nya upptäckt kan påverka kvinnans förståelse av 

mannen i verkligheten. Ett exempel på detta skulle kunna vara en kvinna som upplevt hur hennes 

arbetsförmåga har drabbats negativt på grund av sexism på sin arbetsplats. Denna kvinna kanske 

relaterar mer till liberalfeminismens artiklar där författaren delar med sig av sina erfarenheter då 

hon blev utsatt för sexism på sin arbetsplats istället för att relatera till radikalfeminismens artiklar 

som inte beskriver sexism på arbetsplats. Kvinnan som upplevt sexism på arbetsplats kanske känner 

att hon blir påverkad av liberalfeminismens artikel eftersom hon får bekräftat att fler kvinnor än hon 

själv upplever samma problematik, ojämställda förhållande på sin arbetsplats. Kvinnan som då har 

läst artikel kanske inte tidigare har sett liberalfeminismens mer komplexa bild av en mansroll som 

uppmuntrar samhället och ändrar därför inställning till mannen som förövare. 

!
Eftersom att kvinnorna i artiklarna delar erfarenheter med andra kvinnor menar jag att det är rimligt 

att anta att kvinnorna inom de olika feministiska riktningarna främst försöker påverka kvinnors 

förståelse för verkligheten och inte männens. Däremot går det inte att bestämma vilka som ska 

påverkas av de olika feministiska riktningarnas bild av mannen eller på vilket sätt som bilden av 

mannen påverkar. Detta eftersom att vi påverkas utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser. 

!
Mannen som läser artiklarna bjuds inte in till identifikation genom berättelser på samma sätt som 

kvinnorna. Kvinnornas berättelser bjuder däremot in mannen att identifiera sig som potentiell 

förövare. En man som delar de olika feministiska riktningarnas erfarenhet av mannen och ser på 

samhället på ett liknande sätt kan relatera till artiklarna och påverkas till att vilja skapa ett mer 
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jämställt samhälle. En man som inte delar den uppfattning som de olika feministiska riktningarna 

har om mannen kanske känner sig negativ påverkade av de olika feministiska riktningarnas 

framställning av mannen och istället tar avstånd från framställningen.  

!
7.3 Avslutande ord  

Retorik är ett ämne som kan fylla en funktion i många ämnesområden, så även i denna uppsats som 

har haft sina huvudsakliga perspektiv i retorikämnet men även i ämnesområdena genus och 

sociologi. Denna uppsats har varit ett äventyr för mig som uppsatsförfattare. Den har krävt mycket 

av mig som student då jag har behövt orientera mig i nya ämnesområden. Däremot har jag funnit 

det spännande att undersöka hur kvinnor genom språkliga konstruktioner framställer män. Det har 

varit intressant att analysera hur kvinnorna framställer mannen av flera anledningar. Den främsta 

anledningen är att artiklarna och krönikorna beskriver någon form av verklighet. Personligen finner 

jag att den bild av mannen som konstrueras generellt är negativ. Den feministiska riktning som har 

en mer positiv bild av mannen menar jag vara liberalfeminismens. Om kvinnorna upplever mannen 

på det sätt som majoriteten av artiklarna beskriver honom så bör vi ifrågasätta hur samhället ser ut 

för kvinnor och försöka skapa en förbättring. Det har också varit intressant att undersöka den 

språkliga bilden av mannen då mannen rimligtvis måste påverkas av de olika feministiska 

riktningarnas sätt att beskriva honom. De olika feministiska riktningarna menar jag alla framställer 

mannen mer eller mindre negativt. Denna negativa bild som som mannen får påverkar rimligtvis 

mannens sätt att se på sig själv, men kanske också hans sätt att se på de olika feministiska 

riktningarna. Jag kan därför inte låta bli att fundera vidare på om kvinnornas negativa framställning 

av mannen är en av anledningarna till att män inte i samma utsträckning som kvinnor tar plats i den 

feministiska diskursen på Internet.  

!
Denna uppsats har varit ett förslag på hur maskulinitetsforskning kan användas i retorikämnet där 

just kvinnors konstruktion av mannen står i fokus. Denna uppsats menar jag har visat på viktiga 

resultat i hur kvinnor framställer män, däremot saknar den ett fördjupande perspektiv som förklarar 

vilken påverkan de olika framställningarna kan tänkas ha. Uppsatsen försöker behandla detta i sin 

slutdiskussion men kommer inte till en slutsats för hur de olika feministiska riktningarnas 

framställningar i uppsatsen kan tänkas påverka läsaren. Diskussionen behandlar enbart om läsarens 

förståelse av omvärlden kan påverkas och vad som kan göra att läsaren påverkas. En mer fördjupad 

diskussion om hur resultaten från uppsatsens analys påverkar förståelsen av verkligheten skulle 

därför kunnat fördjupa uppsatsen. Dock har uppsatsens syfte aldrig varit att undersöka på vilket sätt 
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som de olika feministiska riktningarnas bild av mannen påverkar förståelsen för verkligheten. 

Därför har diskussionen som förts ändå svarat för uppsatsens syfte. I uppsatsens teoridel under 

rubriken Kunskapssociologi och socialkonstruktivism återfinns en förklaring av begreppet 

vanehandlingar samt hur samhället är föränderliga utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Till 

en början hade jag tänkt att jag skulle finna förklaringar till hur de olika feministiska riktningarnas 

framställning av män reproducerades genom dessa teorier. Däremot fann jag att teorierna inte gav 

meningsfulla resultat när de användes tillsammans med mitt material. Ett förslag på vidare 

forskning utifrån denna uppsats hade kunnat vara att undersöka hur de olika feministiska 

riktningarnas framställningar av mannan kan tänkas reproduceras, men utifrån andra teorier med 

socialkonstruktivism som utgångspunkt.  

!
Slutligen, under uppsatsens gång har jag som uppsatsförfattare insett hur oerhört outforskat 

maskulinitetsforskning är i inom svensk forskning. Det som framförallt blev påtagligt var hur lite 

forskning som fanns i forskningsområdet om hur kvinnor konstruerar maskulinet. För framtida 

forskning skulle det vara önskvärt att flera valde att forska i hur maskulinitet skapas, hur män 

skapar maskulinet i förhållande till varandra, hur kvinnor och män tillsammans skapar maskulinitet 

och hur kvinnor skapar maskulinitet i förhållandet till andra kvinnor. Denna uppsats menar jag visa 

på att forskning kring maskulinitet är viktigt och att vi bör ifrågasätta konstruktioner av män precis 

som vi ifrågasätter språkliga konstruktioner av kvinnor. Jag vill därför uppmana framtida 

retorikstudenter till att våga lyfta blicken och kliva över retorikämnets gränser och försöka utforska 

andra ämnen med hjälp utav retorikens perspektiv, detta då uppsatsarbetet bli oerhört berikande med 

ett flertal olika teoretiska perspektiv.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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