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Abstract 

Some Swedish parties argue that more money to the military leads to more 
feminist security. Some parties are saying the opposite though, which goes 
together with the Standpoint Feminism Theory. This theory says that in order to 
be able to make the meaning of security to something that includes women we 
must change today’s perspective, which is based on views from men, which made 
a realism view dominating. I have tried to examine this by examine the correlation 
between realism and the patriarchy. I did so by having an experiment with people 
divided into three different groups. They had to paint words related to security and 
gender roles. The people in the three groups had to paint the exact same words, 
except that one of the groups had to paint about men, one about women and one 
about neither. The paintings that came out from the experiment represented my 
material where I looked for similarities between the three different groups. My 
result showed that the gender-neutral category is very similar to the category with 
men. My result also showed that realism still exists when it is defined from a 
female view, but it is less occurring.  
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1 Inledning 

Den ståndpunktsfeministiska säkerhetsteorin menar att realismen och patriarkatet 
existerar som grundläggande norm i samhället rörande synen på säkerhet. 
Realismen och patriarkatet anses dessutom existera i symbios där de upprätthåller 
varandra. Min ambition med denna uppsats är att undersöka denna teoretiska 
existens i praktiken. Jag vill alltså skildra hur denna ståndspunktsfeministiska 
teori kommer till uttryck. Således kommer min uppsats ha karaktär av en 
teoriprövande studie där en ståndpunktsfeministisk hypotes undersök. 

Materialinsamlingen för min analys utgör således en central del i min 
undersökning. Insamlingen sker genom att eftersträva material som på bästa sätt 
skildrar verkligheten, med fokus på samhällsnormen. För att finna tecken på 
denna samhällsnorm vill jag undersöka vilka stereotyper som existerar allmänt 
bland folks tankar. Jag vill rama in vad som utgör norm och vad som utgör 
manligt och kvinnligt, samt relationen emellan de tre ramarna. Detta vill jag 
analysera genom att låta försökspersoner framställa material i form av bilder 
kopplade till angivna begrepp inom respektive ram. Dessa bilder kommer därefter 
utgöra materialet för min framinganalys. Således kommer materialinsamlingen 
utgöra en viktig aspekt i uppsatsen. 
   Denna studie är inspirerad av och intressant för dagens partipolitiska debatt i 
Sverige. Partierna Feministiskt Initiativ och Folkpartiet är två partier som säger 
sig förespråka en feministisk säkerhetspolitik. Då dessa partiers realpolitiska 
hållning inom området skiljer sig avsevärt åt så finner jag debatten i ämnet 
mycket intressant och inspirerande. Feministiskt Initiativ menar att en militär 
nedrustning och en omdefiniering av det traditionella och existerande 
säkerhetsbegreppet är den rätta och bästa feministiska vägen att gå. (F!, 2015) 
Samtidigt anser sig Folkpartiet också bedriva en feministisk säkerhetspolitik men 
säger tvärtom, att en militär upprustning bör ske, underbyggt med argument som 
”Genusteorier biter inte på Putin”. (Expressen, 2015) Det är med bakgrund mot 
denna diskussion som jag funnit mitt forskningsproblem, där jag alltså undersöker 
hållbarheten i den ståndpunktsfeministiska teorin, som man alltså konkretiserat 
kan anse Feministiskt Initiativ luta sig mot. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kunna utläsa samhällsnormen för att se huruvida 
den ståndpunktsfeministiska teorin skildras i praktiken. Uppsatsens 
underbyggande frågeställningar är således: 
 
1. Råder en patriarkal och ideologiskt realistisk samhällsnorm inom säkerhet? 
2. Förefaller dessa normer upprätthålla varandra? 
 
Genom att undersöka dessa frågor skapar det en bättre förståelse för vad konceptet 
säkerhet innebär i vårt samhälle idag. Det skapar också underlag till en utveckling 
av ett framtida samhälle och precisering av normativa och konstruktivistiska 
frågor som vad som behöver förändras. 

Med andra ord är denna uppsats och undersökning ämnad att vara relevant som 
underlag för skapandet av en bättre morgondag. 

 
 

1.2  Disposition 

Jag har först tänkt att grundligt redogöra för den ståndpunktsfeministiska teorin 
vilken mitt uppsats lutar sig tillbaka på. Den teorin utgör nämligen en 
bakomliggande hypotes för ett experiment då jag vill testa hur det teoretiska 
ståndpunktsfeministiska antagandet ser ut i verkligenheten. Den teorin kommer 
jag även i det kapitlet att operationalisera så det blir anpassat till vad som ska 
undersökas i mitt experiment. 

Därefter kommer jag redogöra för hur jag samlar in mitt material, vilket jag 
alltså gör genom att utföra ett experiment där min tanke är att materialet ska 
produceras fram utefter tre olika kategorier. Dessa tre kategorier skapas med hjälp 
av så kallad framingteori vilket utgör en metod för inramning av olika aspekter 
med medföljande scenarier. 

När jag sedan väl har producerat detta material så kommer jag genom en så 
kallad visuell bildanalys att analysera mitt material utifrån relevanta synvinklar 
presenterade i kapitlet ”Resultat”. 

Därefter kommer jag slutligen att dra slutsatser av vad materialet säger om 
sambanden som den ståndpunktsfeministiska teorin hävdar, vilket utgjorde min 
grundläggande hypotes. 
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2 Ståndpunktsfeminism 

Den hypotes som jag vill undersöka i mitt experiment utgörs av den 
ståndpunktsfeministiska teorin. Den ståndpunktsfeministiska teorin menar att det 
är omöjligt att addera ett feministiskt perspektiv till dagens redan etablerade 
ramverk inom säkerhet i disciplinen internationella relationer. (Peoples, 2015, 
s.52) Realism är den säkerhetsteori som anses utgöra normen rörande säkerhet 
traditionellt samt idag, såväl praktiskt som teoretiskt. Realismen menar att stater 
och militär är och bör vara huvudaktörer då säkerhet diskuteras och praktiseras. 
Detta då stater enligt realismen aldrig kan vara säker utan en militär. (Hough, 
2013, s.2-3) Ann Tickner är en stark förespråkare av den ståndpunktsfeministiska 
teorin och menar att det realistiska säkerhetsbegreppet är definierat av traditionellt 
manliga erfarenheter som bortsett ifrån kvinnliga erfarenheter. 
Ståndpunktsfeminismen menar därför, i rak motsats till liberalfeministiska teorin, 
att det är omöjligt och missvisande att enbart addera en feministisk dimension till 
det redan patriarkala ramverk som traditionell teori i form av realism inom 
internationella relationer anses utgöra. (Sjoberg, 2013, s.248) Den 
ståndpunktsfeministiska teoretikern Sarah Brown menar att det är farligt att 
okritiskt acceptera den traditionella förståelsegrunden inom IR-teori eftersom 
feminismen då förlorar sin identitet och istället försöker anpassa sig efter en 
maskulin världsordning. (Sjoberg, 2013, s.281) Teoretikern Laura Sjoberg 
fortsätter på samma resonemang och menar att genusnormer och krig är 
dependenta av varandra och därav kommer det traditionella och vedertagna kriget 
alltid att finnas bakom hörnet i dagens patriarkat. Sjoberg resonerar på samma sätt 
fast omvänt att dagens patriarkat alltid kommer finnas under tiden dagens 
maskulina militärtänk finns mellan stater. 
   Uppdelningarna av vad som är manligt och vad som är kvinnligt lyser igenom 
och reproducerats på alla analysnivåer. Exempelvis på en mikronivå ska kvinnor 
ta det känslomässiga ansvaret för familjen samtidigt som männen ska vara 
beskyddande utåt. På en mesonivå är staten det feminina som ska skyddas av den 
karaktäristiskt maskulina militären. (Sjoberg, 2013, s.285-286) Listan på vad som 
anses manligt i motsats till vad som anses kvinnligt, så kallade dikotomier, inom 
de statsvetenskapliga analysnivåerna kan vidare på samma sätt göras lång vilket 
etablerar de patriarkala könsrollerna och den realistiska säkerhetsbilden. En anti-
patriarkal och en anti-realistisk kamp blir således viktigt för att kvinnor ska kunna 
komma att prioriteras inom disciplinen internationella relationer rörande säkerhet 
enligt ståndpunktsfeminismen. Tickner menar att krig och mäns aggressivitet 
länge har existerat i samband vilket hon menar har synts tydligt genom historien 
då hon citerar den feministiska teoretikern Simone de Beauvoirs observation att 
den högsta graden av patriotism är att dö för sitt land. (Peoples, s.52, 2015) 
Sjoberg hävdar att om man kunde omformulera säkerhet utifrån ett perspektiv 
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som utgår från enskilda kvinnors liv, skulle det förändra vad säkerhet är, men 
också hur det konceptualiseras, operationaliseras och verkställs. Med en sådan 
utgångspunkt handlar begreppet säkerhet inte nödvändigtvis om situationer där 
stater är utsatta för hot eller om det råder krig eller fred emellan dem, vilket 
traditionell realistisk säkerhetsteori fokuserar på. För kvinnor kan utsatthet och 
osäkerhet karakterisera livet, även om den stat de befinner sig i inte är utsatt för 
hot eller angrepp. Därav blir även diskussionen om vad som händer före och efter 
krig viktig (Jansson, 2011, s.238). Statsvetenskapsprofessorn Maud Eduards 
menar att staters brist på skydd mot våldtäkter förutsätter och reproducerar 
kvinnors underordning. Samtidigt som den djupt patriarkala idén om den suveräna 
staten som beskyddare av kvinnor ständigt tycks brista i realiteten så används 
kvinnors ojämställda villkor inom andra stater som politiska argument för militär 
invasion, exempelvis i Afghanistan och Irak (Jansson, 2011, s.239). Den 
poststrukturella och framträdande filosofen Judith Butler menar också att 
säkerhetsbegreppet är definierat efter en tanke om att kroppar räknas olika. Hon 
tar som exempel upp 11-september-attacken som orsakade lika många människors 
död, som kvinnor som dog på grund av mäns våld i USA under ett år. Trots det 
riktas större sanktioner och mer omsorg som åtgärd efter terroristattacken 11 
september än mot mäns våld mot kvinnor (Jansson, 2011, s.239). 

Enligt ståndpunktsfeminismen utgår alltså säkerhetspolitiken idag till stor del 
från en manlig norm där manligt karakteristiska egenskaper som våld applåderas. 
(Tickner, 1992, s.6) Detta leder till en patriarkal hegemoni där kvinnan framställs 
som den hjälplösa och mannen som räddaren. (Tickner, 1992, s.28-30) På så vis 
anses synen av staters internationella relationers betydelse, praktik, suveränitet 
och säkerhet ha blivit associerat med och format av maskulinitet. Simone de 
Beauvoir beskriver det som att män utgör ett maskulint universum där 
maskulinitet sätts mot femininitet samtidigt som spelreglerna för makt förblir 
maskulina (Beauvoir, 2012, s.698) Därför är det just denna hegemoni som 
behöver ändras enligt ståndpunktsfeminismen. Vi måste helt enkelt garantera 
säkerhet på individnivå för att säkerheten ska nå ut till alla. Det privata måste helt 
enkelt bli politiskt, som feminismen brukar uttrycka det. Jämnställdhetsbilden 
måste alltså granskas redan på individnivå. Därför anses ofta den ekonomiska 
fördelningen vara central inom feminismen, då det är ett tydligt exempel på ett 
ofta ojämställt område. Då kvinnor befinner sig på botten i en ekonomisk 
ojämställd värld där olika könskarakteristiska arbeten avlönas olikt förstärker det 
den ojämställda hegemonin. (Tickner, 2011, s.275) 

Genusforskaren Raewyn Connell har länge undersökt maskulinitet och 
menar, precis som ståndpunktsfeminismen, att maskulinitet utgör en hegemoni i 
samhället. Konceptet hegemoni har sitt ursprung i filosofen Antonio Gramsci’s 
analys över klassamhället, och syftar till att belysa hur skapandet och 
reproduktionen av en utbredd kultur kan upprätthålla makt i samhälle åt en 
specifik samhällsgrupp. (Connell, 2005, s.77) Connell menar att mäns makt i 
samhället, patriarkatet, är en effekt av en rådande maskulin hegemoni där det 
överallt existerar en tydlig symbolisk uppdelning av vad som är manligt och vad 
som är kvinnligt, där det manliga inte kan existera eller definieras utan det 
kvinnliga och vice versa. Samtidigt utgör det maskulina normen och det neutrala 
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subjektet vilket skapar maktbalansen. (Connell, 2005, s.68) 
En analys kring huruvida en maskulin hegemoni samt ett säkerhetsfokus 

utefter stat och militär syns ger oss möjlighet till att granska hur och om dessa 
element existerar som norm samt hur de existerar i relation till varandra, för att på 
så vis stärka eller alternativt försvaga relevansen hos den ståndpunktsfeministiska 
teorin, som således utgör en form av hypotes i uppsatsen.  
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3 Metodologi 

För att undersöka existensen av en maskulin samt realistisk hegemoni har jag valt 
att framställa material med hjälp av så kallad framingmetod (vilket kommer 
redogöras för längre ner). Det innebär kortfattat att jag, i denna studie, vill skildra 
tre olika scenarier av verkligheten som ”ramas in”. Jag kommer nämligen att 
undersöka en maskulin och realistisk hegemoni ur en manlig, en kvinnlig samt ur 
en könsneutral frame. Då jag alltså vill testa ståndpunktsfeminismen på tre olika 
”manipulerade” verkligheter så har jag valt att genom experimentell metodik 
producera mitt material inom respektive frame, skapat utifrån ett kvalitativt 
motiverat urval av människor. Således ämnar jag finna hur existensen av en 
maskulin och realistisk hegemoni identifieras med hjälp av att jämföra respektive 
genusrelaterad frame som producerats, för att så slutligen kunna skildra den 
ståndpunktsfeministiska hypotesens hållbarhet enligt experimentets utfall. Därav 
blir mina metodologiska vägval centrala för uppsatsens resultat samt hållbarhet. 
Med detta metodologiska upplägg anser jag att en enhetlig ontologisk och 
epistemologisk ställning är tillämpad och väl motiverad. Utförligare metodologisk 
redogörelse följer. 

3.1 Experiment 

Eftersom jag vill få ett så bra och representativt analysmaterial av verkligheten 
som möjligt så har jag valt att använda mig av en experimentell metod. Detta 
metodologiska val lämpar sig bra för just denna uppsats då material ska 
produceras utifrån en verklighetsbild inom en viss manipulerad frame, samtidigt 
som det hela omsluts av en hypotes som ska testas. 

Experiment är inte särskilt vanligt inom den statsvetenskapliga samt 
feministiska traditionen. Något som i denna uppsats är viktigt att poängtera är att 
feminismen inte används för att teoretiskt analysera ett visst material, vilket skulle 
vara en vetenskapsteoretisk svårighet då experiment och diskurs vilar på olika 
ontologiska grunder. Denna uppsats använder ett feministiskt antagande för att 
konstruera en hypotes som sedan testas. 

Statsvetaren Rose McDermott menar att experiment inom statsvetenskap har 
både för- och nackdelar. Hon argumenterar för att man bör se argument utifrån en 
”mundane realism” istället för en klassisk experimentell realism för att således 
från början se experimentet ur en något mer konstruktivistisk synvinkel. 
(McDermott, s.331, 2011) Hon erkänner att det finns nackdelar med experiment 
då det är svårt att skapa artificiella förhållanden och således säger inte enskilda 
fallstudier alltid så mycket inom statsvetenskap. Dock anser hon att det går att 
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komma bort från denna problematik då experiment inom statsvetenskap kan 
användas till oersättliga fördelar vilket visar dess relevans inom disciplinen. Dessa 
argument listar hon enligt följande: 
 

”(1) the ability to derive causal inferences; (2) experimental control; (3) precise 
measurement; and (4) the ability to explore the details of given processes (McConahay 

1973). ”- (McDermott, s.339, 2011) 
 
Vad som dock är relevant här är att ett klassiskt experiments design således kan 
uppfattas ha en del positivistiska inslag. Det vill säga att hos det klassiska 
experimentet så finns det en bestämd input som ger en bestämd output. Det är 
konceptet med ett experiment med hög validitet. Min framinganalys som jag 
ämnar att använda för det framkomna materialet utgår också från att belysa hur 
något är, trots att framingens innehåll dock är av socialkonstruktivistisk 
idealistisk beskaffenhet, vilket står i motsats till tanken då materialet alltså 
producerades och togs fram. Uppsatsen står bakom testen att vår värld är 
begreppsberoende och det jag vill undersöka är således vad begreppen vi är 
beroende av innebär. De olika paren som gör experimentet lär inte måla exakt 
likadana saker, vilket ett bra experiment ur positivistisk anda hade krävt. För att 
min hypotes ska infrias krävs enbart att experimentet producerar samma 
genushegemonier. Med det sagt innebär det att mitt experiments lyckande är 
beroende av mitt framinganalytiska resultat, vilket jag menar tydligt visar på hur 
hela min studie, inklusive experimentet i sig, kan luta sig mot en positivistisk 
experimentell design av en socialkonstruktivistisk idealistisk verklighet. Detta 
kräver dock hög grad av intersubjektivitet för att så nå en hög inre validitet. Den 
intersubjektiviteten har jag även försökt visa längs denna metoddel, då jag har 
förklarat mina olika vetenskapsteoretiska samt metodologiska vägval och 
ställningstaganden.  

Det jag vill undersöka är om säkerhetspolitisk realism (variabel 1) existerar 
och korrelerar med ett en manlig hegemoni (variabel 2) som samhällsnorm. Enligt 
den problemformuleringen blir således ett experiment en användbar metod då det 
finns en input och en output och således rum för att manipulera värden, det vill 
säga då jag skapar frames, som så förhoppningsvis kan bevisa en korrelation 
(Teorell, s.78, 2007). Eftersom det är material för en norm som jag försöker ta 
fram så blir min materialinsamlingsmetod således inom politisk psykologi, vilket 
enligt Jan Teorell (docent i stadsvetenskap) lämpar sig bra för en experimentell 
metodstruktur. (Teorell, s.79, 2007) Sättet jag går tillväga på för insamlandet av 
materialet, som alltså är i termer av politisk psykologi, är genom att ta reda på 
personers föreställningar. För att nå dessa föreställningar har jag därför valt att 
undersöka folks symboliska tankar. Materialet jag införskaffar blir därför av stor 
betydelse då validiteten bör bli så stor som möjligt mellan begreppet 
samhällsnorm och min mätbara indikator (Teorell, s.55, 2007), som alltså är 
symboler. 

I experimentet har jag tolv par av personer. En i varje par är den som målar, 
den andra är den som ska gissa vad som målas. Om personen gissar rätt får paret 
ett poäng och det hela är under 40 sekunders tidspress. De får enbart använda sig 
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av färgerna röd och blå, samt får en chans att förklara sin bild efteråt. De första 
fyra sakerna som jag ber dem måla är förknippat till olika begrepp rörande 
säkerhet. De sista fyra sakerna som jag ber dem måla är saker som enkelt går att 
relatera till olika feministiska dikotomier i det vardagliga livet (för att i en vidare 
tolkning kunna granska den andra variabeln i experimentet – en maskulin 
hegemoni). Emellan de fyra första och de fyra sista orden ber jag dem dessutom 
måla ordet ”makt” då det av naturliga skäl är ett centralt begrepp inom 
ståndpunktsfeminismen. 

De fyra första paren målar begreppen utifrån en frame där genus ej nämns där 
samhällsnormen är tänkt att ramas in och belysas (”Frame 1”). Nästa fyra par ska 
måla samma begrepp men utifrån en kvinnlig frame (”Frame 2”), vilken enligt 
den ståndpunktsfeministiska hypotesen bör skildra en kontrast mot den första 
framen som bör visa på en manlig hegemoni samt realism. Den kvinnliga framen 
bör ju nämligen skildra en ”kvinnlig hegemoni” där dessutom symbiosen till 
realismen således försvinner. För att stärka antagandet att Frame 1 utgår från en 
manlig hegemoni samt att en manlig hegemoni är i symbios med realismen så 
utgör ytterligare fyra par försökspersoner en tredje frame som också utgår från 
samma begrepp som Frame 1 men utifrån en manlig frame (”Frame 3”). Enligt 
ståndpunktsfeminismen bör således Frame 1 och Frame 3 visa upp samma 
resultat. 

De tolv olika paren tävlar om att samla ihop flest poäng genom att gissa mer 
rätt på sin partners bild än de andra paren.  Försökspersonerna vet under 
experimentet att vinnarparet får var sin biobiljett som pris. Försökspersonerna 
känner dock inte sin partner sedan tidigare och får inte heller samtala med sin 
partner innan experimentet är avklarat. Faktumen att det är en tävling och 
urvalskriteriet att försökspersonerna ej får känna varandra sedan tidigare så leder 
det till att personerna kommer försöka rita så vedertaget anpassade symboler och 
gestaltningar som möjligt till de angivna begreppen. Detta eftersom personerna 
bör vilja anpassa sig till normen så att ens partner så lätt som möjligt kan gissa 
rätt. Då personerna ej känner varandra sedan tidigare så kan de inte välja att måla 
något som associeras utifrån subjektivitet, utan tvingas alltså eftersträva 
samhällsnormen. Således får studien hög validitet och bildernas skildringar, det 
vill säga de rådande samhällsnormerna, som jag eftersträvar i materialet bör synas 
tydligt. 

Eftersom denna studie är kvalitativ och relativt liten så har jag inte haft 
möjlighet att ta någon stor hänsyn till representationen bland försökspersonerna. 
Jag har dock tagit hänsyn i den mån jag kunnat till detta genom att intervjua 
hälften kvinnor och hälften män. Dessutom har jag valt personer med varierande 
etnisk bakgrund samt olika professioner. Åldersspannet har även det varit relativt 
jämnt varierat och sträckt sig mellan 20 upp till 74 år.  Ingen har känt mig mer än 
ytligt sedan tidigare eller pluggat någon Samhällsvetenskaplig inriktning på 
Universitet eller Högskola. De sistnämnda två kriterierna är för att ingen ska ha 
kunnat påverkas för mycket av min eller min utbildnings influens, vilka gett 
upphov till denna studie. I mitt urval har det dock, liksom jag på förhand även 
trodde, varit svårt att se tecken om min försökspersons bakgrund verkligen har 
spelat någon roll. I och med studiens tävlingsmoment samt kriteriet att paret ej får 
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känna varandra sedan tidigare så eftersträvas ändå alltid samhällsnormen och 
personliga tolkningar åsidosätts i högre utsträckning. 

 

3.1.1 Etik 

Jag har inför detta experiment övervägt om personerna som utsätts kan komma att 
känna sig illa vid psykiskt. Jag tror dock (i samråd med andra forskare) att den 
risken är extremt liten i detta fall då experimentet inte utgår ifrån personliga 
erfarenheter främst utan experimentet söker finna personers tankar kring normer. 
Mer specifikt kring normer som en tror att andra personer besitter, det vill säga 
inte ens personliga uppfattning kring normer. Som säkerhetsåtgärd har jag dock 
enbart intervjuat personer som är över 18 år på offentlig öppen miljö. Jag känner 
dessutom alltså inte personerna mer än ytligt sedan tidigare vilket gör så att det 
inte blir några personliga komplikationer från vår relation vid mitt experiment. Jag 
har inte heller insisterat på några särskilt djupa följdfrågor utan har tänkt på att 
låta personerna få utveckla så fritt och behagligt som möjligt. Som en 
säkerhetsåtgärd har jag dock ändå valt att följa Vetenskapsrådets 4 huvudprinciper 
om vad som är en etisk statsvetenskaplig experimentell forskning. 
Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till svensk forskning. Deras 
fyra huvudprinciper innebär att man ska; 1. Informera om att deltagandet är 
frivilligt samt om vilket information som kommer ges ut och hur experimentet 
kommer fungera, 2. Forskaren ska vara säker på att samtycke till deltagande 
finns. 3. Om några etiskt känsliga uppgifter finns så måste det avtalas om hur de 
förmedlas. 4. Uppgifterna för deltagarna får inte användas i andra syften. 
(Vetenskapsrådet, s.6-14) Alla dessa fyra principer har utan några komplikationer 
tillgodosetts. 
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3.2 Framing 

Framing är en metod som lämpar sig väl för mitt experiment. Detta då jag vill 
rama in och kategorisera ett material med enbart en viss typ av kriterier. Således 
belyser framingen ett utfall snarare än att diskursivt analysera det, vilket lämpar 
sig bra i min studie. 

 
 

 

3.2.1 Framingteori 

Konceptet ”Framing” innefattar teorier som innebär ett upplägg av strategier för 
att lägga fram och presentera ett specifikt problem. Exempelvis brukar politiska 
ledare genom olika taktiker införa och introducera vissa ramar eller formuleringar 
som påverkar hur folket ser på en särskild situation. De formar således kontexten, 
vilket taktiskt kan vara till fördel. Ett exempel på detta är George Bush “war on 
terror” efter 9/11 där han framade situationen med uttrycket “antingen är du med 
oss eller så är du med terroristerna”. Han skapade en “vi och dom” känsla som 
gjorde att han fick med sig stora delar av befolkningen (Mintz, 2010, s 149-150).  
Det finns dock flera olika sätt att använda framing på. Ett tillvägagångssätt är att 
använda sig av en så kallad ”political lens”. Genom denna lins går det skapa en 
”tematisk framing”. I tematisk framing fungerar ramen som en lins för att förhöja 
känsligheten för situationens specifika innehåll enligt den tolkning man anser vara 
relevant för bedömningen. Genom att på så vis skapa en bild av en nation eller 
situation, kan handlingar och händelser i relation till denna tolkas och möjligtvis 
också accepteras utifrån givna ramar (Mintz, 2010, s 151-152). Eftersom jag vill 
göra ett experiment där jag manipulerar olika värden för att granska utfallet på 
materialet, så lämpar sig framing därför perfekt som ”manipulation” av 
verkligheten. 

 

 
 

3.2.2 Framing Av Ståndpunktsfeminism 

Min experimentella metod innebär att jag försöker göra en rekonstruktion av 
verkligheten för att se hur en viss uppbyggnad leder till ett visst utfall. Här är det 
således som sagt en bra idé att försöka manipulera värdena i experimentet med ett 
”treatment” för att kunna se om sambandet jag undersöker således försvinner, 
vilket då stärker rådandet av ståndpunktsfeminismens analys. (McDermott, s.335, 
2011). Mina treatments är alltså att anpassa begrepp utifrån tre olika frames. En 
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frame innehållandes begrepp som ska visa på samhällsnormen, det vill säga den 
generella och stereotypa uppfattningen. Den andra framen ska visa samma 
begrepp men utifrån ett kvinnligt perspektiv, det vill säga utifrån en kvinnlig 
frame. Den tredje framen ska visa utifrån ett manligt perspektiv, för att den 
framen sedan ska kunna liknas vid den första framen enligt min hypotes. 

   För att ta fram ord som ska ligga till underlag då försökspersonerna målar så 
har jag försökt operationalisera vad säkerhet och samhällsvardag innebär på ett så 
neutralt sätt som möjligt, vilket givetvis är helt omöjligt att få perfekt 
begreppsvaliditet till. De fyra begrepp som jag dock har valt som analys inom 
säkerhet är; Fara, Utsatt, Duell, I Krig. Alla dessa ord berör vad säkerhet är och 
kan teoretiskt tolkas både utifrån feminism och realism och kan därför potentiellt 
ge helt olika resultat. Med andra ord lämpar sig de orden väl för min studie. Vid 
framtagandet av dessa ord genomförde jag även några pilotstudier på människor i 
min närhet. Efter de studierna så visade det sig att just dessa ord lämpade sig väl. 
Detta då dessa ord tydligt åskådliggjorde speciella beröringsområden, så som 
genus, subjekt och säkerhetsuppfattning. Därefter valde jag att ta fram ord för att 
belysa genusföreställningar. För att kunna analysera samhällsnormer i form av 
främst genusföreställningar så har jag valt orden; Förebild, Arbete, En Rolig 
Person, Chaufför. Även dessa ord har jag fått fram efter att ha haft 
pilotundersökningar då de tycktes lämpa sig bra. Detta då dessa ord tydligt visade 
på olika dikotomier, som framförallt maskulin/feminin samt aktiv/passiv. Från 
mina pilotundersökningar fann jag även orden Makt centralt skildrat både inom 
säkerhet samt genushegemoni, vilket även stämmer överens med min teoretiska 
förförståelse av begreppen. Detta gjorde att jag även tog med det begreppet Makt i 
min undersökning. 

Jag har därför valt att ge de fyra första paren följande begrepp: 
 

Fara 
Utsatt 
Duell 
I Krig 
Makt 
Förebild 
Arbete 
En Rolig Person 
Chaufför 

 
Dessa begrepp avser alltså utgöra stereotyper och således synen på 
samhällsnormen som förhåller sig till kön samt säkerhet. Nästa fyra par får 
snarlika begrepp att förhålla sig till. De begreppen är: 
 
Kvinna i fara 
Utsatt Kvinna 
Kvinna I Duell 
Kvinna I Krig 
Kvinna med Makt 
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Kvinnlig Förebild 
Kvinnligt Arbete 
En Rolig Kvinna 
Kvinnlig Chaufför 
 
Dessa ovanstående begrepp är tänkt att utgöra material ur en synvinkel definierad 
utifrån kvinnor, vilket är i enlighet med den ståndpunktsfeministiska teorins 
önskan. Således blir det intressant att tolka hur detta producerade material 
förhåller sig gentemot materialet som producerades ur framen som utgjorde 
stereotyper för samhällsnormen. Det är därför intressant hur dessa frames skiljer 
sig åt samt hur kvinnor som utgångspunkt ändrar säkerhetssynen. Enligt 
ståndpunktsfeminismen utgör patriarkatet och realismen en gemensam frame, 
vilket borde synas tydligt då kvinnor lyfts fram och realismen i så fall borde avta 
eller försvinna. 

De sista fyra paren får dessa begrepp att förhålla sig till, som enligt 
ståndpunktsfeminismen borde ge i princip samma utfall som de könsneutrala 
begreppen: 
 
Man i fara 
Utsatt Man 
Man I Duell 
Man I Krig 
Man med Makt 
Manlig Förebild 
Manligt Arbete 
En Rolig Man 
Manlig Chaufför 
 
Om dessa begrepp alltså ger ungefär samma resultat som den generella normen så 
ger det således belägg för tesen att den generella samhällsnormen utgår från män. 
 
 

3.2.3 Visuell Tolkningsmetod 

 
 
Då jag fått alla försökspersoner till att måla redogjorda begrepp så kommer jag i 
min analys av bilderna som utgör mitt material att använda mig av forskaren 
Gillians metodologiska teorier angående att analysera bildens direkta 
positivistiska framställning, för att kunna analysera bilderna. Där analyseras 
bilden genom att man frågar sig om hur bilden konkret ser ut. Gillian lyfter fram 
tre stycken olika tolkningsmetoder för bilder; ”Konstnärens tankar då bilden 
skapades”, ”Bildens direkta mening” och ”Åhörarens uppfattande”. Jag kommer i 
denna studie, i enighet med min vetenskapsteoretiska utgångspunkt, att använda 
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mig av analysmetoden av ”Bildens direkta mening”. Exempel på frågor att ha i 
åtanke inom analys med hjälp av denna metod är; Vad visas? hur komponeras 
bilden? Hur är den sammansatt? Vart kollar man först? Vilken färg används? 
Vad är relationen mellan delarna i bilden? Vilket tema är det på bilden? Vad 
signalerar de olika delarna i bilden? Vems erfarenheter visar bilden? Är bilden 
motsägelsefull? Är det sen bild eller en serie? (Gillian, 2002, s.181)  
   När jag som författare tolkar bilderna är det dock viktigt att kommer ihåg att jag 
är en vit västeuropeisk man vilket ger vissa undermedvetna förutfattade meningar 
ofrånkomligt, så kallade ”biases” vilket innebär att man mer eller mindre 
undermedvetet har filtrerat sin väldsbild på ett visst sätt vilket därför är värt att 
poängtera och tänka på för att få en korrekt uppfattning som möjligt av bilderna 
(Mintz, 2010, s.38) 
   För att slippa så många missförstånd och subjektiva tankar som möjligt i min 
tolkning så har urvalspersonerna fått förklara vad de målat på bilderna. 
Exempelvis skulle en standardiserad streckgubbe kunna tolkas som både en ”icke-
binär” och som en man, eller rent av en kvinna. Detta är givetvis intressant i sig då 
exempelvis en kjol inte tar längre tid att måla än två ben, vilket således tyder på 
en maskulin hegemoni. 
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4 Resultat 

Mina tre skapade frames utfall finns redovisade i detta kapitel här nedan, var för 
sig. En visuell analys där alltså bildens direkta framställning i positivistisk mening 
tolkas kommer redogöras för. I vissa fall har försökspersonerna dock fått förklara 
vad det är som de har målat. I de fall då dessa förklaringar har varit utstickande 
från bildens framtoning eller av särskilt intresse så finns även de redovisade för 
här nedan. Självklart finns visst tolkningsutrymme för min översättning av 
bilderna och vad som prioriteras i min översättning, men jag anser, liksom jag 
tidigare motiverat, att det oavsett detta finns ett tydligt värde i att försöka tyda vår 
verklighet. Jag valde dock att försöka få studien så kvalitativ som möjligt och 
hade begränsat skrivutrymme samt begränsad tid, vilket gjorde att jag valde bort 
begreppen chaufför och fara för djupare analys. Begreppet chaufför valde jag att 
ta bort eftersom jag märkte att det begreppet gick att utveckla relativt lite i 
jämförelse med de andra begreppen. Alla i Frame 1 & 3 valde att måla män som 
körde samtidigt som alla i Frame 2 valde att måla kvinnor. Detta var egentligen 
det enda som visade sig vara intressant med det begreppet, vilket var en poäng 
gällande en maskulin genushegemoni, vilket kom fram minst lika tydligt på flera 
andra av mina valda begrepp. Just begreppet fara valde jag att ta bort av flera 
anledningar. Dels visade sig begreppet fara vara något otydligt, vilket syntes 
tydligast i Frame 1 där det stod ensamt. Somliga tolkade där begreppet som 
någonting som skulle varna, exempelvis en trafik skylt, andra tolkade det som att 
man skulle fara iväg (det vill säga åka iväg) någonstans. Ytterligare några tolkade 
det på exakt samma sätt som begreppet utsatt. De generella drag som ändå tycktes 
komma fram någorlunda kom därav fram på samma sätt under begreppet utsatt. 
Ordet fara lämpade sig dock bättre i mina tidigare pilotundersökningar vilket var 
anledningen till varför det från början hade skapats en olycklig bild av dess 
gångbarhet. 
    Nedan här kommer de visuella tolkningarna som jag har utfört sammanfattat. 
Först kommer ett stycke med individuella bildgranskningar för att tyda de olika 
bilderna under varje frame i förhållande till min teortiska utgångspunkt och 
bakomliggande hypotes, ståndpunktsfeminism, förenklat till mina två tidigare 
redovisade frågeställningar. Under några av de nedan redovisade begreppen finns 
även ett exempel på en målad bild presenterad. De bilderna är enbart med som 
smakprov på hur det kan se ut, för att förtydliga experimentets resultat ytterligare.  
Därav är de bilderna slumpmässigt utvalda. Efter en noggrant individuell 
granskning så följer ett stycke med en jämförande granskning. Det stycket är 
egentligen mest som ett förtydligande, där jag poängterar ut olika drag mellan de 
olika framearna som framkom i den individuella granskningen. Därför är i det 
stycket enbart några jämförelser presenterade.  
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4.1 Individuell Granskning 

 

4.1.1 Frame 1 – Den Generella Samhällsnormen 

 
 

Duell 
 

Det karakteristiskt maskulina kom fram tydlig då detta ord målades På tre av 
dessa bilder återfinns gubbar som fäktas. På två av bilderna bar de dessutom en 
karakteristisk manlig hatt. Den tredje bilden visade ingen hatt på gubbarna men 
personen som målade sa att han använt färgen röd för ”hetta och aggression”. Den 
fjärde bilden visade två svärd upphängda på väggen samt en tuppfäktning. 
Fokusen på krig och aggressivitet var påtaglig i alla fyra bilder. Både drag från 
realism och en maskulin hegemoni avspeglades således. 

 
 

I Krig 
 

Flera militära skjutningar samt enbart män är här i fokus på alla bilderna. Bilderna 
blir beskrivna av deltagarna som män och visar i samtliga fall soldater. Under 
detta ord syns alltså en maskulin hegemoni otroligt tydligt. Den generella 
samhällsnormen kring vad krig innebär skildrar alltså en total blindhet för kvinnor 
och deras vanligt förekommande roller i krig. Första bilden visar en soldat som 
skjuter kulor från sitt gevär mot en ledsen smiley. Den andra bilden visar en karta 
och två sträckande linjer med pilar fram och tillbaka mellan två länder, vilket ska 
symbolisera ett krig mellan dem. Således träder även realismen fram otroligt 
tydligt. Den tredje bilden visar hur ett flygplan bombar tre män som är soldater 
och springer där ifrån. Den fjärde bilden målar två stora arméer som krigar samt 
massa gubbar som där deltar. 

 
 

Utsatt 
 

Då detta ordet tecknades valde försökspersonerna att inte teckna saker som var 
direkt kopplade till krig och realism. Vapen var förvisso återkommande i två av 
fallen och våld i tre av fallen. Någon tydlig genushegenomi tycktes inte heller helt 
urskiljas. Två stycken av dessa bilder hade dock liknande tema. Den första av de 
bilderna visar en liten flicka och en gubbe/pedofil. Flickan ser ledsen ut och 
gubben har en kniv. Den andra bilden visar en kvinna som ”känner sig utsatt för 
mäns våld mot kvinnor”, enligt personen som målade. Den bilden visar konkret en 
kvinna som står på en gata och framför henne står fem män. Den tredje bilden 



 

 16 

visar en hemlös ledsen man som sitter i regnet. Den fjärde visar fyra gubbar som 
ska ge en mindre gubbe stryk genom att först omringa honom. Att män tenderar 
att vara den fysiske förövaren stämmer väl överens även med denna skildring 
dock, i likhet med ståndpunktsfeminismens syn på genusordningen. Dock visar en 
av dessa bilder även män som utsatta. På den bilden är dock dikotomin stor/liten 
tydligt skildrad då förövarna kontrasteras till den utsatte.  

 
Person med Makt 

 
Även bland dessa bilder lyste den maskulina hegemonin. Både i form av 
representation och i form av dikotomier, som exempelvis stor/liten och 
aktiv/passiv. Realismen syns även då stort fokus hamnat på det nationella i form 
av fokus på en kung. Två stycken personer valde att måla skäggiga kungar på en 
kungatron med män som undersåtar nedanför. En person valde att måla en man 
som talar inför en folkmassa med en massa män som står nedanför och lyssnar. 
Hon väljer att betona att hon målat talaren ifrån ett underifrånperspektiv. Den sista 
personen valde att måla en domstolsdomare med klubba och peruk som ska 
symbolisera makt. Hen målade även en liten gubbe bredvid som ska föreställa den 
som är utsatt av makten. 

 
Arbete 

 
Alla bilder som målades här innefattade karaktäristiskt manliga jobb där män 
avbildades. Två stycken av bilderna som målades var föreställande gubbar som 
sitter och jobbar med kontorsarbete. En bild föreställde en som murar och bygger. 
Den sista bilden visar dock en klocka, en bil och en sedel enligt kommentaren 

 
”Vissa tider måste man till jobbet för att tjäna pengar, dessutom var det för 

svårt att måla läkare eller jordbrukare” 
 
 

En Rolig Person 
 

Här visar två stycken bilder stå-upp komiker och de andra två visar clowner. De 
som målade stå-upp komiker målade män både som komiker och som de i 
publiken. I ett av fallen benämndes clownen som en man, men i det andra fallet 
framstår clownen mer åt det icke-binära hållet. Kvinnorna lyster med sin frånvaro 
bland alla dessa bilder. 

 
Förebild 

 
Här valde alla utom en person att måla män. En person målade Zlatan som 
spelade fotboll med tre små pojkar. En person målade en påve, en manlig 
popartist samt en TV. Den tredje person målade två män som spelade musik på en 
scen framför nio män i publiken. Den fjärde personen målade en bild på en tjej 
som tänker på en tjej som ser likadan ut, förutom att hon har tiara och läppstift 
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och är därför snyggare. Den aktiva/passiva genusbilden syns tydligt samt att 
förbilderna utgörs av, även här, en maskulin hegemoni. 

 

4.1.2 Frame 2 – Definitioner Utifrån Kvinnor 

 
 

Kvinna i Duell 
 

På dessa bilder är den våldsamma kopplingen med vapen framträdande. Detta i 
linje med realismen. Bland dessa bilder så finns det tre bilder som är väldigt lika. 
På alla de tre bilderna är det tecknat två stycken kombattanter. På två av de 
bilderna så finns det en fäktningsduell där ett långt hår karakteriserar två kvinnor. 
På den tredje bilden är det små blå pistoler som utgör respektive kombattants 
vapen i duellen och där är det dessutom ett kvinnotecken istället för en mänsklig 
kropp som symboliserar kvinnan. Den fjärde bilden visade dock något helt annat, 
vilket i denna studie är ett väldigt intressant drag. Den visade nämligen två 
stycken streckgubbar som sitter vid ett bord och argumenterar mot varandra. Den 
sista bilden visar således ett möjligt tecken på att säkerhet kan omdefinieras från 
normen om det utgår från kvinnor. Bland övriga bilder rättade sig dock kvinnorna 
i bilden sig efter en enligt ståndpunktsfeminismen realistisk men även maskulin 
syn. Teorin menar att kvinnan stoppades in i ett maskulint ideal, vilket kan ses 
som en kritik mot ordet duells neutralitet, men kan också ses som en mer 
liberalfeministisk existens. 

 
 

Kvinna i Krig 
 

Gemensamt för alla fyra bilder här är att kvinnan på bilderna är passiv. Samtidigt 
pågår det runt om henne flera aggressiva aktiva handlingar. I en av bilderna gick 
förvisso en kvinna bakom en pansarvagn med ett gevär i handen. På den bilden 
skedde dock striden framför själva pansarvagnen samt så gav konstnären 
kommentaren: 

 
”Jag visste inte hur jag skulle måla kvinnorollen i krig, finns den ens? Så det 

blev därför en vanlig militär” 
 

På resterande tre bilder syns hur kvinnor står bredvid kriget. I ett fall syns det 
extra tydligt då en av kvinnornas hus blir flygbombat och kvinnan ser ledsen ut 
bredvid. Kriget skildrar uppenbart centrum i säkerhetsdiskursen hos realismen och 
här syns även hur kvinnor återigen inte hamnar i fokus i kriget, utan anpassar sig 
till en rådande realism och finns passiv vid sidan om. 
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Utsatt Kvinna 
 

I detta fall är det enbart en som har målat något med vapen. Den personen har 
målat ett rött kvinnotecken och sen tre olika knivar som kommer uppifrån. En bild 
har fokuserat på att en kvinna är utsatt genom att hon är omringad av fem stycken 
män i ett rum. En annan bild är föreställande en robot som slår en kvinna, vilket 
personen motiverade med ”för svårt att måla en våldtäcksman”. Den fjärde bilden 
valde att bara måla en kvinna och motiverade det hela med 

 
”’En utsatt kvinna’ är typ en ensamstående mamma eller ekonomisk 

osäkerhet, men var svårt att måla och därför blev det enbart en kvinna på 
bilden.”  

 
Här syns att utsatthet för kvinnor associeras med män som förövare, vilket 
indikerar på en bild av ett patriarkat. Det innebär att man menar att utsatthet är 
definieras annorlunda om man ser från kvinnors perspektiv. Realismens tankar om 
vapenmakt existerade dock även här, fast bara på en bild. 

 
 

Kvinna med Makt: 
 

Någonting som är gemensamt för alla dessa fyra bilder är de skildrar både manligt 
och kvinnligt. Tre av fyra bilder skildrar en stor kvinna som talar inför flera 
mindre män. Dessa tre bilder har dessutom gemensamt att enbart en kvinna finns 
med. Hon är dessutom målad på ett sätt som karaktäriserar hennes genus 
tillskillnad från männen vars genus ej framhävs lika detaljerat. På en av dessa 
bilder är kvinnan gestaltad genom att ha långt hår, på en annan genom att ha 
klänning och på en tredje genom en kvinnosymbol. Perspektivet på alla de 
bilderna är att undersåtarna är under och mindre än den maktbärande kvinnan. 
Utefter bilderna går det resonera kring ifall makt innebär då man anammar en 
klassisk maskulin stil, som underifrånperspektivet. Högsta tänkbara makt som 
kvinna verkar också innebära att ha makt över män just män. 

Den fjärde bilden visade en person med långt hår och kostym, föreställande en 
kvinna. Förklaringen till denna bild var:  

 
”När började tänka på makt så började jag tänka på män, och därför målade 

jag en kvinna i kostym” 
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Den kommentaren till den bilden knyter samman mycket av de resonemang som 
även kom fram av de andra tre bilderna. Att makt verkar vara ett ord som är så 
associerat med män att man väljer att beskriva mäktiga kvinnor som just män. 
Även här kan således en maskulin hegemoni uttolkas. 

 
 

Kvinnligt Arbete 
 

På en bild skildrades en kvinna som tar hand om en sjuk människa som ligger i 
sängen samt bredvid står ett dukat matbord. På den andra bilden syns en modell 
på en catwalk framför tio gubbar i publiken. På den tredje bilden så är det målat 
en sjuksköterska, en dagismamma och en kvinna som bara står där. På fjärde 
bilden finns ett stort kvinnotecken i rött och sedan en kvast och en spade under. 
Detta ord, liksom flera andra inom denna frame, blir mer relevanta för analys i 
nästa kapitel då de jämförs med de andra framesen. 

 
 

En Rolig Kvinna 
 

Här valde alla att gestalta ståuppkomiker. I två av bilderna var det blandad publik. 
På en av de bilderna var enbart små blå kvinnotecken publiken till ett stort 
kvinnotecken. På den andra av de bilderna var publiken enbart män. 

 
 

Kvinnlig Förebild 
 

Här valde alla att försöka gestalta någon kändis. En person målade en plansch 
med fyra små kvinnor under. En person kom inte på någon kvinnlig förebild och 
målade därför bara en kvinna. De två sista personerna målade också en plansch 
som tjejer kollade upp på. Återigen synd den passiva dikotomin bland de 
kvinnliga idealen i denna studie. 
 

4.1.3 Frame 3 – Definitioner Utifrån Män 

 
Man i Duell 

 
Här var det tre stycken bilder som såg snarlika ut. Den var nämligen tre personer 
som målade män som fäktas. Den tredje personen målade män som slåss. Det var 
även två personer som målade män i hattar. Att det maskulina utgör en hegemoni 
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här är knappast överraskande med tanke på att de skulle måla just män, men det är 
därför intressant att se hur ideal i realismens smak syns. 

Man i Krig 
 

Alla bilder under denna kategori var snarlika. Den första bilden visar en 
pansarvagn, pistoler och döda människor samt en man som står i mitten och 
skjuter som det handlar om. Den andra bilden visar några män som skjuter på 
varandra. Den tredje bilden är näst intill identisk med den första. Den fjärde 
bilden visar en soldat som ligger och skjuter mot något. Med andra ord så är alla 
männen extremt aktivt skildrade i kriget. Dessutom är de skildrade som 
kombattanter, vilket alltså stämmer in bra på hypotesen om realism då manlighet 
skildras. 

 
 

Utsatt man 
 

Denna kategori blev kommenterad som ”svår” vilket kan ha givit upphov till att 
det är fyra ganska olika bilder. Den första bilden symboliserar en våldtäkt där en 
man böjer sig för att ta upp tvålen samtidigt som en annan man står bakom 
honom. Den andra bilden visar fyra män som pekar på en annan mindre man som 
inte får vara med och således är utanför och retad. Den tredje bilden visar en man 
i en skog, som är vilsen. Den fjärde bilden visar hur en polisman skriker åt en rädd 
hemlös person. Något som är intressant här ur ståndpunktsfeministisk synvinkel är 
att alla förövarna är män och utgör subjekten och hegemonin. 

 
 

Man med Makt 
 

Här var det två stycken bilder som föreställde en domstolsdomare med hammare. 
En av dessa var dessutom tjock och hade hatt samt en lagbok. Den tredje bilden 
föreställde en stor gubbe på en kulle, med små gubbar runt om sig nedanför, likt 
leken ”herre på täppan”. Den fjärde bilden föreställer en rik man högst upp på en 
pyramid där det på nedersta våningen är en massa fler gubbar som dock är 
mindre. Makt verkar här visas som något som man besitter om man är större eller 
högre upp. Makt innebär på alla bilder makt över andra män. 

 
 

Manligt Arbete 
 

Här föreställde en bild två personer som snickrar på ett hus. En annan bild 
föreställer ett kontorsarbete. En tredje bild föreställer en stenläggare med 
motiveringen att det yrket är svettigt och därav manligt. En fjärde person målade 
en lastbilschaufför. Det vill säga väldigt manligt stereotypt arbete sammantaget. 
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En Rolig Man 
 

Här målade tre personer en clown. Den fjärde målade en gubbe med en hatt som 
såg glad ut. Detta resultat är intressant enligt ståndpunksfeminismen. Genuset på 
clowen syntes aldrig framträdande, men ändå valde alltså tre personer att måla en 
clown. Den fjärde personen målade enbart en man med hatt som ser glad ut. Mer 
än så verkar inte behövas för att framstå som en rolig man. Med andra ord känns 
det som mannen redan är förutsatt finnas där i sammanhanget då ”rolig” 
diskuteras, varav fokus hamnar på ordet rolig och inte särskilt mycket på man. 
Här nedan är en bild som föreställer en rolig man: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manlig Förebild 
 

Tre stycken personer valde här att gestalta pappor till söner. Förvisso var det av 
konstnäringen meningen att männen de målade, liksom de flesta tidigare målade 
män, var just män enbart därför att de ej hade långt hår eller kjol. Detta med ett 
undantag. En av personerna valde nämligen att måla en penis på alla sina män 
under hela experimentet. Den fjärde bilden gestaltade en man med hatt som gav 
mat till de fattig. Den manliga rollen tycks helt enkelt vara mer naturligt kopplad 
till en förebild, vilket också är ett tecken på en maskulin hegemoni. Här nedan är 
ett tydligt exempel, då pojkens pappa på bilden anses vara en stereotypt manligt 
förebild, enbart på grund av att han är just en pappa: 
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4.2 Jämförande Granskning 

Frame 1 och 3 visar väldigt lika bilder vilket understryker den bakomliggande 
hypotesen. Det pekar nämligen mot att det man anser vara generellt anser man 
vara manligt. Detta samband förstärks dessutom ytterligare då Frame 2 innefattar 
en hel del annorlunda bilder. 
   Nedan är först ett jämförande exempel av ”arbete”, ”kvinnligt arbete” och 
”manligt arbete”, det vill säga alla de tre framesen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Frame 1                                         Frame 2                                            Frame 3 

 
 
Detta är ett tydligt exempel där en person som målat inom ”arbete” Frame 1 – 
samhällsnormen har målat i princip exakt likadant som en annan person som 
målat arbete ur Frame 3 - ett manligt perspektiv. Frame 2 – från ett kvinnligt 
perspektiv, har däremot helt andra associationer till arbete än vad Frame 1 – Den 
uppfattade samhällsnormen har. Således visar detta tecken på en patriarkal 
världsordning med en maskulin hegemoni. Något som också understryker detta är 
att i Frame 1 var 4 stycken kvinnor och 68 män gestaltade. I Frame 3 fanns enbart 
män gestaltade och i Frame 2 var fördelningen ganska jämn. Vidare kvantitativ 
forskning inom detta hade därför varit intressant. Färgen blå, som är mer 
stereotypt manlig, användes betydligt oftare än färgen röd, som är stereotypt 
kvinnlig, inom alla framesen. Röd användes till detaljer och känslor samtidigt som 
färgen blå användes i stor utsträckning och bland annat blev motiverad med ”den 
är mer snygg att måla med”.  

Om man jämför Frame 2 – den kvinnliga med Frame 1 – samhällsnormen, så 
vittnar den jämförelsen om att realismen samt maskuliniteten verkar finnas 
närmare till hands inom Frame 1 som gör att den liknar Frame 3, vilket således 
står helt i linje med vad ståndpunktsfeminismen hävdar. Här under är ett tydligt 
exempel: 
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                  Frame 1                                                                    Frame 2 
 
Exemplet ovan visar ordet ”Duell” definierat ur ett samhällsnormsperspektiv samt 
ur ett kvinnligt perspektiv. Frame 1 visar dels typisk maskuinitet då två tuppar ska 
brösta upp sig mot varandra och bråka. På väggen hänger dessutom svärd vilket 
antagligen symboliserar ordet ”tuppfäktning”. Svärden och den fysiska duellen 
skapar även associationer till realismen. Den andra bilden däremot, Frame 2, 
symboliserar snarare kvinnlighet än kvinnor då de är målade som en gubbe. Det 
gör det hela därför ännu mer intressant. Det innebär nämligen då att det är deras 
handling specifikt som är kvinnlig. Med andra ord är tjafsa vid bordet något som 
anses vara en kvinnlig duell. 

 Inom begreppen kopplade till säkerhet är realismen påtaglig bland bilderna. I 
Frame 2 finns även där spår av realism dock, trots att den Framen tydligt har 
mindre associationer med realism. 

 
 
 

 
   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Frame 1                                        Frame 2                                             Frame 3 
 
I ovanstående exempel rörande ”I Krig” så syns det väldigt tydligt vad realismen 
är påtaglig inom både Frame 1 (med fokus på en skjutande soldat) samt Frame 3 
(Som visar att det är nationer som krigar mot varanra). Här syns det dock även att 
realismen existerar inom Frame 2. Förvisso är inte huvudpersonen i bilden, 
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kvinnan, aktiv utövare liksom aktörerna i de andra två bilderna är. Oavsett så 
existerar dock uppenbarligen realismen inom folks föreställning av krig även då 
det gäller kvinnor, dock inte lika hög grad. 

Något som genomgående är påtagligt är att männen oftare framställs som 
aktiva och handlande samtidigt som kvinnorna i större utsträckning framställs som 
passiva. Det är tydligt både gällande krigssituationerna, makt samt 
vardagssituationerna.  Makt och män framställs dessutom ofta med ett 
underifrånperspektiv samtidigt som kvinnor ofta framställs ifrån ett 
ovanifrånperspektiv. 
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5 Slutsats 

För att formulera slutsatsen återgår vi till de ursprungliga frågeställningarna i 
uppsatsen, det vill säga: 

 
1. Råder en patriarkal och ideologiskt realistisk samhällsnorm inom säkerhet? 
2. Förefaller dessa normer upprätthålla varandra? 

 
Inget av svaren blir givetvis av denna studie helt tydligt. Dock kan denna studie 
ana vissa drag och influenser, vilket är väldigt intressant. Detta då denna 
forskning på så sätt kan komma att ligga till grund för samt motivera fortsatt, 
förslagsvis även kvantitativ, forskning inom området. 
    På fråga ett går det urskilja flera svar ur experimentets resultat. Först och främst 
tycks det finnas en stark föreställning av en maskulin hegemoni då alla bilderna 
granskas. Detta då resultatet innefattade mycket män och många manliga 
associationer inom framförallt Frame 1 & 3, där resultaten var snarlika på många 
sätt. Realismen verkar även den träda fram tydligt ur dessa två frames men syns 
även inom Frame 2. Efter ovanstående experimentutfall finns det alltså breda 
belägg för att misstänka att det, vilket fråga ett ämnar att söka svar på, råder en 
patriarkal och ideologiskt realistiskt samhällsnorm inom synen på säkerhet. 
Därmed blir svaret på fråga ett enligt experimentets utfall och kombinerade analys 
ett ”JA”. 
   På fråga två, huruvida dessa normer upprätthåller varandra, så är det intressant 
att granska jämförelsen av framesen. Vid en sådan granskning så går det att se att 
resultaten från Frame 3 (de manliga definitionerna) knappt inte alls skiljer sig från 
resultaten från Frame 1 (samhällsnormen), där de båda resultaten alltså skildrar 
väldigt lika bilder. Däremot blir resultaten lite mer annorlunda då vi jämför med 
ett kvinnligt gestaltat perspektiv, det vill säga med Frame 2. Där blir speciellt 
definitionen av osäkerhet och således även av säkerhet något annorlunda. Det bör 
dock tilläggas att realismen fortfarande syns i associationerna, men något mer 
subtilt och ibland inte alls. En annan aspekt som urskiljer Frame 2 från de övriga 
två framearna är gestaltandet av subjektet. Sammantaget på den här punkten kan 
man således hävda att det är fortsatt intressant att forska kring hur ett patriarkat 
och realism upprätthåller varandra, då kvinnors framlyftande i debatten trots allt 
misstänks försämra samvariationen jämfört med då män lyfts fram, då de redan är 
framlyfta av samhällsnormen. Därav går det hävda att specifikt kvinnor och 
kvinnliga perspektiv bör förekomma oftare i debatten för att skapa en mer 
heltäckande och jämställd analys. Svaret under fråga två blir liksom jag har 
motiverat inget solklart ”JA” eller ”NEJ”. Detta är beroende på hur pass starkt 
man vill tolka Frame 2’s avvikelser från de övriga framearna som indikator på ett 
tydligt resultat, motiverat med att det idag annars finns en redan starkt etablerad 
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tankebana som därför inte kan förändras hur radikalt som helst. Normerna 
(patriarkatet och realismen) tycks, med anledning av Frame 2’s avvikelse, stärka 
varandra då de samvarierar, men realismen verkar trots allt djupt rotad och syns 
till viss del även om existensen av samvariation med ett patriarkat försöker 
förhindras, som i Frame 2. 
   En annan aspekt som framkom av studien var att fortsatt kvantitativ forskning 
på området skulle vara väldigt intressant då antalet tecknade män kontra kvinnor 
samt vilka som av dem som var aktiva kontra passiva är något som i min 
forskning antyds komma fram extremt tydligt kvantitativt med min 
ståndpunktsfeministiska hypotes, då Fram 1 & 3 jämför med Frame 2. 
   Sammanfattningsvis så går det efter denna studie att konstatera att den 
ståndpunktsfeministiska teorin i allra högsta grad lämpar sig för praktisk 
applicering vid forskning och mycket tyder på att en ståndpunktsfeministisk 
analys krävs för en feministisk säkerhetspolitik. Inom fältet säkerhet så har min 
forskning visat att realismen och patriarkatet tycks existera normerande och att de 
båda frodas av varandra. Dock är det svårt att efter mitt experiment helt urskilja 
om och hur pass mycket patriarkatet och realismen helt upprätthåller varandra, 
vilket ståndpunktsfeminismen hävdar, vilket möjliggör att influenser från en 
liberalfeministisk teoretisk utopi inte helt kan avskrivas då säkerhet på bästa sätt 
ska formas utefter kvinnor och feminism. Mitt forskningsresultat visar dock, som 
sagt, relativt starka signaler på att ett ståndpunktsfeministiskt tillvägagångssätt 
krävs för att konstruera en feministisk och jämställd säkerhetspolitik. Därav anser 
jag att det finns starka belägg för att mina ursprungliga hypotetiska tankar tycks 
vara korrekta. Detta då jag nu har gjort en blottläggning av folks bilder av normer. 
Då denna forskning på kandidatnivå dock är relativt litet till storleken i 
kombination med att det är kvalitativt så bör det dock endast ses som en intressant 
indikator inför vidare forskning och inte som något axiomliknande. 
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