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Abstract 

Mitt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för hur HeforShe, som arbetar med 

jämlikhetsfrågan genom att engagera alla världens män, hanterar problematiken kring mäns 

dominanta och förmånliga plats i samhället. Hur ser rörelsens budskap ut och hur porträtteras 

det för att mobilisera män? Är HeforShe feministisk? Dessa frågor undersöker jag genom en 

retorikanalys av HeforShe-rörelsens officiella programblad och hemsida. Rörelsens budskap 

baseras på en profeministisk aktivism, som uppmanar män att ge upp sitt dominanta beteende 

och arbeta med kvinnor i jämlikhetsfrågan. Men det är genom retoriska argument som 

HeforShe övertyger män att engagera sig, genom att framställa budskapet så att mannens 

identitet står i fokus i rörelsen och begreppet jämlikhet skapar en gemenskap, då det saknar ett 

tydligt feministiskt innehåll och mål för förändring. Studien visar på att HeforShe inte är 

feministisk, då det profeministiska budskapet kompromissas i mobiliseringsstrategin och 

kvinnor står i bakgrunden. Studien avslutas med en diskussion om andra feministiska 

modeller som män kan engagera sig i och om hur profeminism kan fungera bättre utanför 

massrörelsesystemet.  

Nyckelord: profeminism, mobilisering, dominans, maskulinitet, HeforShe, jämlikhetsfrågan, 

feminism, buzzwords, patriarkat, kvinnors rättigheter.  

My purpose with this essay is to create an understanding of how HeforShe deals with the 

issue of men’s dominant and advantageous position in society. What is HeforShe’s main goal 

and how do they portray it in order to mobilize men? And is HeforShe a feminist movement? 

I look into these questions by rhetorically analyzing the movement’s offical program and their 

website. The movement’s main goal is based on profeminist activism, which urges men to 

give up theit dominant behavior and work together with women to achieve gender equality. 

But with rhetorical arguments, HeforShe manages to convince men to engage by potraying 

the main goal in such a way that the man’s identity is the main focus of the movement and the 

concept of gender equality lacks a feminist content and objectives for change. The study 

shows that HeforShe is not feminist, since the profeminist message is compromissed and 

women are rarely present within the movement. The study concludes with a discussion on 

different feminist models for men and how profeminsm may work better if it is not a part of a 

massmovement-design.  

Keywords: profeminsm, mobilization, dominace, masculinity, HeforShe, gender equality, 

feminism, buzzwords, patriarchy, women’s rights.  
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1 Inledning 

Kampen för jämlikhet mellan könen har länge förts och letts av kvinnor, men en fråga som det 

forskats mer om på senaste tiden är om män kan vara med i samma feministiska kamp? UN 

Women är en av de världsledande organisationer som förespråkat för mäns engagemang inom 

feminism. Deras största och mest inflytelserika kampanj är HeforShe-rörelsen, vars mål är att 

engagera män i jämlikhetsfrågan och de argumenterar för betydelsen av mäns aktiva 

ställningstaganden i frågan. Enligt HeforShe så har kvinnor gjort ett utmärkt arbete genom att 

leda den feministiska kampen i alla tider, som lett till politiska och medborgerliga rättigheter. 

Men trots att kvinnor arbetat för de rättigheter vi har idag, är klyftan mellan män och kvinnor 

fortfarande enorm i flera sociala områden. Därför menar HeforShe att om den ojämlika klyftan 

ska kunna minskas, så behöver den andra halvan av världens population också engagera sig i 

kampen för jämlikhet. Frågan är om män kan engagera sig inom feministiska frågor på samma 

villkor som andra kvinnorättsrörelser, då argumentet varit att män är de som vunnit på kvinnors 

underordnade position i samhället. Hur kan män ha i åtanke deras maktposition i rådande 

samhällsstrukturer när de engagerar sig inom feministiska frågor som jämlikhet mellan könen? 

Och kan mäns engagemang inom jämlikhetsfrågan fortfarande klassas som feministisk eller 

väljer rörelser som HeforShe att undvika den feministiska problematiken? 

 

1.1 Bakgrundsinformation om HeforShe 

I september 2014 lanserade UN Women deras senaste kampanj, HeforShe. De officiella ledarna 

för HeforShe är: Phumzile Mlambo-Ngcuka, ordförande för UN Women, Elizabeth 

Nyamayaro, strategisk visionär för HeforShe, samt Emma Watson, Goodwill Ambassador och 

det kända ansiktet utåt för rörelsen som lanserade rörelsen i sitt kända FN-tal. HeforShe är en 

solidaritetsrörelse vars huvudmål är att främja kvinnors rättigheter och jämlikhet mellan könen, 

med hjälp av mäns engagemang. Mäns engagemang ska grunda sig i antagandet att jämlikhet 

mellan könen ger inte endast förmåner till kvinnor, utan även mäns liv förbättras av att förändra 

rådande maktstrukturer som skapar ojämlikhet. Män ska därför ta aktivt ställningstagande i 

jämlikhetsfrågan, med hjälp av HeforShe som plattform, och motsäga sig negativa, maskulina 

könsnormer som skadar både könen reproducerar patriarkala samhällsstrukturer. HeforShe 

syftar till att involvera män och pojkar i en rörelse som ursprungligen var tänkt som ”en kamp 
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för kvinnor av kvinnor”. Rörelsens andra mål är därför att mobilisera världens män till 

HeforShe.1 

På HeForShe-rörelsens hemsida finns en karta som visar globalt engagemang i rörelsen och 

som räknar antalet män och pojkar runt om i världen som har tagit HeforShe-löftet om aktivt 

ställningstagande i jämlikhetsfrågan. Rörelsens hemsida innehåller också genomförandeplaner 

för FN-organ, individer och det civila samhället, liksom de inom akademin, både genom nätet 

och ihållande engagemang. En del av HeforShe-rörelsen är deras projekt, Impact 10x10x10, 

som består av trettio manliga företagsledare, statsöverhuvuden och universitetsrektorer som ska 

implementera regler och planer som HeforShe sammanställt för att prioritera och uppnå 

jämlikhet inom sin egen samhällssektor. Därmed ska jämlikhet mellan könen ske strukturellt ur 

ett så kallat ”top-down”-perspektiv. 2 

 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Om HeforShe-rörelsens främsta mål är att få världens män att engagera sig i kampen för 

jämlikhet, hur menar rörelsen att jämlikhet kan uppnås med hjälp av mäns engagemang och hur 

porträtteras det budskapet för att mobilisera män till rörelsen? HeforShe argumenterar för att 

jämlikhet mellan könen kan endast uppnås om män engagerar sig, men vad är det män kan bidra 

till kampen som kvinnor på egen hand inte kunnat tillföra genom tiderna? Hur kan män uppnå 

jämlikhet, när argumentet alltid varit att det är män som drar nytta av samma ojämlikhet och av 

patriarkatet? Detta vill jag undersöka i min analys. Först och främst så kommer jag genomföra 

en retorikanalys av HeforShe-rörelsens officiella programblad, för att förstå rörelsens budskap 

om hur män kan engagera sig i rörelsen för att uppnå jämlikhet. Med hjälp av en retorikanalys 

kan jag undersöka vidare hur budskapet faktiskt porträtteras på HeforShe-rörelsens hemsida för 

att fånga mäns uppmärksamhet. HeforShe har två mål: att nå jämlikhet med hjälp av mäns 

delaktighet, men även att mobilisera så många av världens män som möjligt till rörelsen. Det 

är HeforShe-rörelsens två mål som jag vill analysera i min första frågeställning – rörelsens 

budskap och mobiliseringsstrategi. När jag gjort min retorikanalys och fått fram resultat vilket 

budskapet är och hur mobiliseringsstrategin ser ut, så tar jag min undersökning till nästa nivå 

och ställer frågan om rörelsen i sig är feministisk eller inte, enligt det feministiska ramverket. 

                                                           
1 HeforShe-rörelsens hemsida: http://www.heforshe.org/en (Hämtad: 2017-01-03) 
2 Ibid. 

http://www.heforshe.org/en
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Detta ramverk består av tre feministiska kriterier för hur en rörelse/kampanj som arbetar för 

jämlikhet mellan könen med hjälp av mäns engagemang kan arbeta feministiskt och inte 

kompromissa på jämlikhetsfrågans feministiska grunder. Det feministiska ramverket förklaras 

vidare i Metod och teori-avsnittet. HeforShe-rörelsen menar att jämlikhetsfrågan alltid förts och 

letts utav kvinnor inom feminismen, men nu behövs mäns engagemang för att jämlikhet 

verkligen ska kunna uppnås i samhället. Men om män bjuds in till kampen, kan det feministiska 

budskapet om nedbrytningen av patriarkatet för att uppnå jämlikhet fortfarande bestå? Eller 

kompromissas det feministiska budskapet, på grund av männens förmånliga plats i rådande 

maktstrukturer och för att män ska kunna känna sig välkomna? Det är nästa steg i min analys, 

för att förstå hur feministisk HeforShe verkligen är med sitt budskap när de väljer att engagera 

män. Avslutningsvis kommer jag föra en diskussion om hur HeforShe väljer att mobilisera män 

till rörelsen, genom att män ska ifrågasätta sin dominanta samhällsposition och inse hur 

jämlikhet främjar även mäns liv, och om det formen av aktivism fungerar i praktiken eller inte.  

Mitt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för hur en rörelse, som arbetar med 

jämlikhetsfrågan genom att engagera alla världens män, hanterar problematiken kring mäns 

dominanta och förmånliga plats i samhället. Hur tar sig HeforShe an sig de komplicerade 

frågorna gällande den dominans som män alltid fört mot kvinnor för att behålla sin 

maktposition, men samtidigt proklamera att det är männen som ska se till att jämlikhet uppnås 

i samhället? Jag vill med denna uppsats förstå hur HeforShe formulerar ett budskap som ska få 

män att vilja ge upp sin dominanta samhällsposition och om detta är ett recept som kan få alla 

världens män att vilja arbeta mer feministiskt. Jag hoppas uppnå resultat som kan visa på hur 

rörelser som jobbar med jämlikhetsfrågan med mäns engagemang kan arbeta feministiskt för 

att uppnå sitt mål, eller vilka strategier de borde undvika så att de inte reproducerar ojämlika 

strukturer där män behåller sin dominans.  

Mina frågeställningar är: 

1. Vilket är budskapet som HeforShe-rörelsen vill förmedla och hur 

porträtterar rörelsen det budskapet för att mobilisera män? 

2. Är HeforShe-rörelsen feministisk? 
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1.3 Primär- och sekundärmaterial 

För att besvara min första frågeställning så kommer mitt primärmaterial bestå av 

HeforShe-rörelsens officiella programblad och rörelsens hemsida. Programbladet finns 

att ladda ner på hemsidan och jag har valt att avgränsa mitt material till rörelsens hemsida 

och programblad, då det är det materialet som formulerar det officiella uppdraget och 

förklarar hur män ska ta aktivt ställningstagande i jämlikhetsfrågan. Hemsidan är helt 

enkelt den främsta avsändaren där all information om vad HeforShe står för går att hitta 

och där de förmedlar budskapet för att engagera män. Jag har valt att inkludera citat från 

programbladet, hemsidan och från olika korta filmer och tal som publicerats på hemsidan 

i min uppsats. Jag vill undersöka språket och hur det är formulerat för att besvara mina 

frågeställningar gällande rörelsens budskap och mobiliseringsstrategi. De officiella 

programbladen analyseras för att besvara första delen av första frågeställningen, vilket 

budskapet  som HeforShe vill förmedla. Resten av hemsidan analyseras för att besvara 

andra delen av första frågeställningen, hur budskapet porträtteras för att mobilisera män.  

Hemsidan och de officiella programbladen är de främsta materialen som HeforShe har att 

erbjuda för att förklara rörelsens mål och budskap, därför har jag gjort den avgränsningen 

för mitt primärmaterial. 

 

En del av HeforShe-rörelsen är även deras största projekt, Impact 10x10x10, ett projekt 

som fokuserar på att bjuda in de mest inflytelserika männen inom politik, utbildning och 

företagsvärlden så att de kan implementera regler och förändra normer gällande jämlikhet 

mellan kön inom deras specifika sfär ur ett ”top-down” perspektiv. Eftersom projektet är 

en del av HeforShe-rörelsens mål att engagera män och att uppnå jämlikhet mellan könen 

på en strukturell nivå, så analyseras även det projektets officiella programblad och strategi 

som finns att ladda ner på rörelsens hemsida.  

Primärmaterialet blir därför: 

 HeforShe-rörelsens hemsida.3  

 HeforShe-rörelsen officiella programblad.4                

 Impact 10x10x10 officiella programblad.5 

 

                                                           
3 http://www.heforshe.org/en  
4 http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf 
5 http://www.heforshe.org/~/media/HeForShe/Files/impactchampion/HeForShe_IMPACT10X10X10_Brief.pdf 

http://www.heforshe.org/en
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I min andra frågeställning, där jag ställer frågan om HeforShe är feministisk eller inte, så 

kommer jag analysera de resultat jag fått från den retorikanalys jag utfört på mitt 

primärmaterial. Jag kommer därmed endast använda mig av de svar jag fått från min 

retorikanalys av första frågeställningen, gällande programbladens budskap och 

hemsidans mobiliseringsstrategi, för att bedöma om HeforShe är feministiskt eller inte. I 

det avseendet blir mitt sekundärmaterial för att besvara andra frågeställningen de resultat 

jag får från min retorikanalys av första frågeställningen och jag kommer hänvisa till min 

retorikanalys i den delen. 

 

 

2 Metod och teori 

Retorikanalys 

Jag kommer använda mig av en retorikanalys som metod för att besvara min första 

frågeställning. En retorikanalys används när man vill förstå hur språket är formulerat av 

exempelvis en politisk ledare för att övertyga obestämda väljare om sitt budskap. Eftersom 

HeforShe-rörelsens främsta mål är att mobilisera och övertyga män att engagera sig i rörelsen, 

så kan de argumentationsmedel som präglar en retorikanalys hjälpa mig att förstå rörelsens 

budskap och mobiliseringsstrategi för att övertyga obestämda män. En retorikanalys hjälper 

mig att sönderdela hemsidans språk och förstå det underliggande budskapet i valet av ord och 

framställning.6 Jag har valt att fokusera på de två avgörande argumentationsmedel som 

präglar en retorikanalys, de två argumentationsmedel som avsändaren använder sig av för att 

övertyga mottagaren. Mitt fokus på de argumentationsmedlen gör så att min analys blir mer 

avgränsad och inriktad på att besvara mina frågeställningar.7 

Min retorikanalys använder sig av retorikbegreppen logos och pathos. Logos handlar om 

logiken i avsändarens argumentation och hur avsändaren försöker framställa en verklighetsbild 

som ska övertyga mottagaren med sakligt innehåll. Pathos handlar istället om att framkalla en 

känslomässig verkan hos mottagaren, genom att föra en retorik som talar om värderingar som 

berör just den specifika mottagaren.8 Detta är argumentationsmedel som är baserade på faktiska 

argument, ord och känslor som ska beröra och övertyga mottagaren. Medan logos främst talar 

                                                           
6 B Renberg, Retorikanalys – en introduktion, Studentlitteratur, Pozkal, 2007, s 43. 
7 Renberg, 2007, s 26. 
8 Renberg, 2007, s 29. 
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till mottagarens hjärna med hjälp av statistik och genom att måla upp en verklighetsbild baserad 

på fakta, så talar pathos till mottagarens hjärta då avsändaren talar om värderingar och använder 

ordval som känslomässigt berör just den specifika mottagaren.9  

 

Jag har valt att kombinera min metod med mina teorier för att enklare besvara den första 

frågeställningen. Det har jag gjort genom att dela upp min första frågeställning i två delar, och 

genom att applicera varsitt retoriskt argumentationsmedel på varsin del. De två teorierna är 

också uppdelade efter samma format. På det viset besvarar jag frågeställning 1 med hjälp av 

logos och pathos. I frågeställning 2 använder jag mig av mitt feministiska ramverk som metod 

för att besvara frågan. Jag presenterar mina frågeställningar nedan för att visa tydligare hur 

metoderna och teorierna hänger ihop i dem, samtidigt som jag presenterar mina teorier.  

 

1) Vilket är budskapet som HeforShe-rörelsen vill förmedla och hur 

porträtterar rörelsen det budskapet för att mobilisera män?  

Metod – Logos 

För att besvara första delen av frågeställnings 1, vilket budskapet HeforShe-rörelsen vill 

förmedla, använder jag mig av retorikmedlet logos. Logos hjälper mig att förstå den 

verklighetsbild som HeforShe försöker förmedla, och hur rörelsen försöker övertyga 

mottagaren med sakligt innehåll av vad de står för i sitt officiella programblad.10  

Teori – Profeminism 

I denna delen av frågeställningen kommer jag även använda mig av min ena teori, 

profeminism, för att definiera HeforShe-rörelsens budskap. I Fidelma Ashes bok, The New 

Politics of Masculinity, definierar hon begreppet pro-feminism.11 Profeminism är en form av 

feministisk aktivism och identitetspolitik där män inkluderas i kampen för att uppnå jämlikhet 

mellan könen. Profeminism lägger tonvikt på att utmana traditionella, maskulina identiteter 

och livsstilsval i vardagen på en mikronivå, och därmed även uppmana män att ta ett 

personligt och kollektivt ansvar att utmana de patriarkala formerna av strukturell makt på en 

makronivå för att uppnå jämlikhet.12 Den identitetspolitik som präglar profeminismen bryter 

ner barriären mellan vardagsliv och politiskt deltagande. Fokus på mannens individuella 

                                                           
9 Renberg, 2007, s 36. 
10 Renberg, 2007, s 33. 
11 F Ashe, The New Politics of Masculinity: Men, power and resistance, Routledge, New York, 2007, s 37. 
12 Ashe, 2007, s 47. 
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beteende och självkritik ska leda till en förståelse av hur patriarkala former av maskulinitet 

och makt skadar män, så som kvinnor, och hindrar dem från att vara sig själva fullt ut. Den 

insikten och viljan att förändras och avvisa sin maskulina dominans ska därmed skapa en 

strävan hos män att engagera sig i den feministiska jämlikhetsfrågan tillsammans med 

kvinnor, för att utmana den strukturella könsmaktsordningen på flera plan. Mannens identitet 

på en mikronivå står alltså i fokus för profeminismens mål att nå jämlikhet mellan könen på 

en makronivå.13 Profeminismen är nära knuten till feminismen, då det personliga alltid är 

politiskt och mäns erfarenheter av en mer traditionell, maskulin identitet är sammankopplad 

till ett större nätverk av en patriarkal könsmaktsordning.14 Profeminismen synliggör de 

erfarenheter och maktrelationer och strävar efter att utmana den traditionella relationen mellan 

den dominanta mannen och den underlydande kvinnan.15 

Metod – Pathos 

För att besvara min andra del av första frågeställningen, hur HeforShe porträtterar budskapet 

för att mobilisera män, så tänkte jag använda mig av retorikmedlet pathos. 

Argumentationsmedlet pathos hjälper mig att förstå hur HeforShe formulerar sitt budskap på 

hemsidan för att framkalla en känslomässig verkan hos män. Genom att föra en retorik som 

talar om värderingar som berör just män så vill rörelsen övertyga män om deras budskap 

genom känslomässig förankring.16 

Teori – Buzzwords 

I den andra delen av frågeställningen kommer jag använda mig av min andra teori, buzzword-

begrepp och hur de används i diskurser, för att förstå hur HeforShe porträtterar budskapet på 

hemsidan i hopp om att mobilisera män. Andrea Cornwall förklarar i sin artikel, Buzzwords 

and fuzzwords: decounstructing development discourse, att specifika begrepp och ord inom 

utvecklingsdiskurser, så kallade buzzwords, används för att de skapar ambivalenta 

definitioner av de begreppen. Men de framkallar samtidigt positiva och målmedvetna känslor 

för att mobilisera så många människor som möjligt.17 Exempel på sådana buzzwords inom 

utvecklingsdiskurser är exempelvis, ”gender equality” och ”empowerment”. Dessa buzzwords 

är ambivalenta inom utvecklingsdiskurser för att säkra stöd hos flera mottagare kring 

avsändarens budskap. I sitt mål att mobilisera så många som möjligt till ett och samma 

                                                           
13 Ashe, 2007, s 50. 
14 Ashe, 2007, s 140.  
15 Ashe, 2007, s 157. 
16 Renberg, 2007, s 36. 
17 A Cornwall, ”Buzzwords and fuzzwords: decounstructing development discourse”, Development in Practice, 

vol. 17, no. 4–5, 2007, s 472. 
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budskap, så har dessa buzzwords förlorat sin ursprungliga politiska ideologi och är nu mera 

vaga i sin politiska ståndpunkt. Istället för att avsändaren har en tydlig, politisk definition av 

sina buzzword-begrepp, så uppmanas mottagaren att fylla buzzwords med sin egen politiska 

mening och identitet.18 Om buzzword-begrepp skulle ha ett mer politiskt ställningstagande 

innehåll, så kan det leda till att vissa inte vill ansluta sig till avsändarens mål. Ju friare 

definition av begreppet, som därmed kan ha flera betydelser, ju större mobilisering av fler 

människor. I begreppets ambivalenta definition så skapas en tydlig strategi att förena så 

många som möjligt till ett och samma mål.19  

Förutom buzzword-begreppens behov av vaga definitioner för att mobilisering ska ske, så 

behöver buzzwords och dess diskurs framkalla positiva och målmedvetna känslor hos 

mottagaren. Buzzwords används inom utvecklingsdiskurser för att framkalla ett automatiskt 

godkännande hos mottagaren och syftar till att tillfredsställa så många som möjligt. Buzzwords 

effektivitet att mobilisera inom utvecklingsdiskurser beror på begreppens och diskursens 

positiva, ”feel good”-känsla av en gemensam sammanhållning som skapas hos mottagaren, och 

på löftet om att tillsammans skapa förändring på ett nytt och mer omvandlande sätt.20 

2) Är HeforShe-rörelsen feministisk? 

Metod – Det feministiska ramverket 

För att besvara min andra frågeställning, om HeforShe-rörelsen är feministisk eller inte, så har 

jag satt ihop ett ramverk som består av tre feministiska kriterier som rörelsen kan bedömas 

utifrån: 

 Feminismens mål är kvinnors befrielse från patriarkala strukturer. Rörelsens budskap 

gällande jämlikhet mellan könen och deras strategi måste därför vara grundat på idéen 

om en systematisk samhällsförändring för att bryta patriarkala strukturer. 

 Rörelsens diskurs och grundläggande värderingar måste vara baserade på idén om att 

män och kvinnor arbetar tillsammans som jämbördiga partners, samt att diskursen kring 

värderingarna måste aktivt motverka kvinnoförtryck och rådande maktstrukturer för att 

nå jämlikhet mellan könen. 

                                                           
18 Cornwall, 2007, s 474. 
19 R Eyben & R Napier-Moore, ”Choosing Words with Care? Shifting meanings of women’s empowerment in 

international development”, Third World Quarterly, vol. 30, no. 2, 2009, s 288. 
20 Cornwall, 2007, s 475. 



 
 

12 
 

 Kvinnor måste vara aktörer och ta ledande roller inom rörelsen och dess uppdrag. 

Kvinnors historier och erfarenheter måste få ta plats och synas för att inspirera nya sätt 

att förändra maktstrukturer i samhället så att jämlikhet kan uppnås.  

Jag kommer som sagt bedöma om HeforShe-rörelsens underlag är feministiskt eller inte utifrån 

de resultat jag får av min retorikanalys. Mina tre feministiska kriterier grundar sig på HeforShe-

rörelsens främsta mål – jämlikhet mellan könen. Eftersom ojämlikhet mellan könen och hur det 

ska brytas ner inom olika samhällsområden är rörelsens uppdrag så har jag valt att göra en 

liknande avgränsning kring mina feministiska kriterier. Jag är medveten om att en ensidig 

betoning på ojämlikhet mellan könen i mitt feministiska ramverk döljer andra former av 

förtryck som inkluderas i flera feministiska teorier, men HeforShe-rörelsens arbete kretsar kring 

jämlikhetsfrågan och det är den frågan som ska bedömas i min undersökning.  Mitt feministiska 

ramverk ska även kunna användas på andra förändringsinriktade rörelser som arbetar med män 

inom jämlikhetsfrågan, för att bedöma deras feministiska underlag. Därför finns denna tydliga 

avgränsning i mina tre feministiska kriterier.  

Jag har gjort en avgränsning i mitt feministiska ramverk utifrån jämlikhetsfrågan, men jag har 

även format mitt ramverk utifrån radikalfeminismens idéer gällande hur man ska uppnå 

jämlikhet mellan könen. Ramverket baseras på idéen att det måste ske en strukturell 

samhällsförändring för att maktförhållandet mellan könen ska kunna förändras, och därmed kan 

jämlikhet uppnås. Det räcker inte endast med att införa lika rättigheter genom att integrera 

kvinnor i rådande samhällsstrukturer för att upphäva kvinnors underordnade position, utan det 

behövs en bättre förståelse av de mer djupare mekanismer av kvinnoförtryck som består i 

samhället.21 Därför baseras mina tre feministiska kriterier på radikalfeministiska idéer om hur 

patriarkatet måste brytas ner för att befria kvinnor från rådande maktstrukturer och för att 

jämlikhet ska kunna uppnås. HeforShe-rörelsens uppdrag inkluderar också att engagera män 

inom rörelsen och det finns en stort fokus på mannens identitet, något som inte inkluderas inom 

radikalfeminismen. Mitt feministiska ramverk baseras ändå på den radikalfeministiska idéen att 

kvinnors erfarenheter måste få synas och ta plats för att en ny syn på samhället ska kunna 

utformas.22 Kvinnor måste få arbeta med männen som jämbördiga partners för att strukturell 

samhällsförändring ska kunna uppnås. För om en ny samhällsordning där jämlikhet mellan 

könen ska kunna förverkligas, så måste kvinnor få vara aktörer i arbetet även i en rörelse som 

främst vill engagera män. Mitt feministiska ramverk är inte fullt ut baserat på 

                                                           
21 L Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, Falun, 2014, s 45 
22 Gemzöe, 2014, s 49. 
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radikalfeminismens idéer, då radikalfeminismen även talar om andra förtryck och argumenterar 

inte specifikt för mäns engagemang. Men den talar om hur kvinnor kan befrias från patriarkatet 

genom att bryta rådande maktstrukturer i samhället och hur kvinnors befrielse därmed leder till 

jämlikhet mellan könen.23 Detta är även HeforShe-rörelsens grundläggande slutmål och därför 

baserar jag mina tre feministiska kriterier på en radikalfeministisk idé om hur jämlikhet ska 

kunna uppnås.  

 

3 Tidigare forskning 

I denna del fokuserar jag på tidigare forskning som undersöker hur språket i 

utvecklingsorganisationers diskurser påverkar organisationens politiska budskap, samt 

forskning som bearbetar frågan om hur män kan engagera sig inom feminism och hur jämlikhet 

kan uppnås. Detta är forskningsfält som inspirerat mina två teorier men det är fältet om mäns 

feministiska engagemang som dominerar forskningsöversikten, då det är den frågan jag främst 

vill undersöka i min analys. Här presenteras flera forskare som lägger fram olika villkor för 

mäns feministiska engagemang, grundat på mäns position i patriarkala strukturer, feministiska 

teorier och aktiva feministers åsikter. Alla lägger fram en idé för hur mäns engagemang kan se 

ut i praktiken, och i det forskningsfältet vill jag placera min egen uppsats.  

Buzzwords and fuzzwords: decounstructing development discourse – Andrea Cornwall 

Cornwalls syfte i artikeln är att undersöka den generella diskursen som finns i dagens 

utvecklingsorganisationer och hur den består av specifika nyckelbegrepp och modeller som 

inger målmedvetna löften. Cornwall argumenterar att språket inom utvecklingsorganisationer 

är viktigt och spelar en stor roll i hur vi förstår politiska frågor. Cornwall presenterar begreppet 

buzzwords, som har en stor plats i dagens utvecklingsdiskurs. Buzzwords syfte är att skapa en 

diskurs fylld av ambivalenta definitioner av begrepp som förut varit definierade av sitt politiska 

innehåll, populära utvecklingsord som ”gender equality”, ”empowerment”, ”participation”, 

etc.24 Cornwall avslutar artikeln genom att poängtera att mycket av dagens utvecklingsdiskurs 

är fylld av buzzwords som kan leda till mobilisering och samarbeten mellan flera aktörer. Men 

                                                           
23 Gemzöe, 2014, s 48. 
24 Cornwall, 2007, s 474. 
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i och med det förloras samtidigt det politiska slutmålet av förändring, då det inte finns ett 

utformat politiskt mål.25  

Feminisms, Women’s Rights, and the UN: Would achieving gender equality empower 

women? - Zehra F. Kabasakal Arat 

Arat gör i sin artikel en kritisk granskning av samspelet mellan feministiska teorier och de 

internationella människorättsdiskurser som artikuleras vid FN: s forum och dokument. Arat 

kommer fram till att fastän en rad olika typer av feministiska teorier som belyser mångfalden 

av kvinnors erfarenheter och komplexiteten av kvinnors förtryck har blivit upptagna i några 

av FN:s officiella dokument, så är det fortfarande liberalfeminismen som har det största 

inflytandet och övertaget på FN:s syn och beskrivning av kvinnliga rättigheter. 

Liberalfeminismen syftar till att integrera kvinnor i manliga dominerande områden och 

strukturer, utan att bestrida grunden och funktion av dessa strukturer. Arat menar att FN 

behöver utveckla nya strategier och specifika tillvägagångsätt som är baserade på feministiska 

teorier som kräver nya strukturåtgärder, istället för att integrera kvinnor i rådande 

maktstrukturer där män innehar den dominanta positionen och som inte skapar skillnad för 

majoriteten av kvinnor i världen.26  

Taking off International Development’s Straightjacket of Gender - Andrea Cornwall  

Cornwalls syfte med sin artikel är att lyfta fram utvecklingen av kvinnors och flickors 

egenmakt, från diskussioner om jämlikhet mellan könen, och utvecklingen av att engagera män 

och pojkar inom internationell utveckling. Cornwall utforskar vidare den feministiska kritik och 

reservationer kring utveckling av mäns engagemang inom feminism och hur det påverkar 

kvinnorättsrörelser.27 Med utgångspunkt ur HeforShe-rörelsens budskap om mäns engagemang 

inom feminism, så argumenterar Cornwall vidare på vad som kan vinnas i att frigöra oss ur 

strukturerna av en binär förståelse av kön, för att gemensamt skapa en värld som är mer rättvis, 

rättvis och lika för alla. Att endast minska mäns roll i kampen för rättvisa mellan könen till 

enbart ackompanjemang av vad som fortfarande tänkt som en kvinnas fråga, avancerar inte en 

större känsla av ansvar bland män för att ta itu de privilegier de upplever i deras dagliga liv. 

                                                           
25 Cornwall, 2007, s 482. 
26 Z, Arat, ”Feminisms, Women’s Rights, and the UN: Would achieving gender equality empower women?”, 

American Political Science Review, vol. 109, no. 4, 2015, s 674-675. 
27 A, Cornwall, ”Taking off International Development’s Straightjacket of Gender”, Brown Journal of World 

Affairs, vol. 21, no. 1, 2014, s 127. 
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Cornwall menar att vi måste se förbi normativa könsstrukturer för att alla ska kunna känna sig 

involverade inom feministiska rörelser.28 

The New Politics of Masculinity: Men, power and resistance – Fidelma Ashe 

Ashe undersöker i sin bok olika profeministiska modeller för män som vill utmana dominerande 

former av maskulinet och ojämlika könsrelationer. Syftet med boken är att skapa en bättre 

förståelse för olika former av profeminism och centrala politiska begrepp som manlighet, 

dominans, makt och motstånd, samt hur profeminism kan utformas för att skapa en politisk 

modell där män kan engagera sig inom feministiska frågor utan att reproducera ojämlika 

maktstrukturer.29 Hon presenterar grunden för profeminism, hur män ska arbeta tillsammans 

med kvinnor och förstå hur jämlikhet mellan könen även kan främja mäns position i samhället, 

men framför även den kritik som finns från kvinnorättsrörelser gällande mäns plats i kampen 

för jämlikhet. Andra delen av boken samlar hon idéer från kända profeministiska författare, Jeff 

Hearn, John Stoltenberg, Victor J. Seidler och Raewyn Connell, som talar om hur profeminism 

formar mäns feministiska engagemang på olika sätt och villkor, men även kritiserar den 

feministiska teori som präglar profeminismen.30  

Contemporary British Feminism: Opening the Door to Men? – Jessica Baily 

Bailys undersökning har som syfte att förstå feministers åsikt gällande mäns mer utbredda 

engagemang inom dagens feminism. Detta undersöker hon genom kvalitativa intervjuer med 

medlemmar ut fyra feministiska grupper. Forskning innefattar aktivisters logiska grund till 

varför män ska inkluderas inom feminism, deras åsikter gällande männens roll i kampen och 

vad de anser om kvinnorättsrörelser som exkluderar män, i tron på separatism.31 Baily 

identifierar tre arbetssätt för mäns engagemang inom feminism, och föreslår att aktivisters syn 

på män inom feminism kan stödjas av en särskild förståelse av feminism, könsmaktsordningen 

och jämlikhetsfrågan. 32 

 

 

                                                           
28 Cornwall, 2014, s 136-137. 
29 Ashe, 2007, s 11. 
30 Ashe, 2007, s 109.  
31 J Baily, ”Contemporary British Feminism: Opening the Door to Men?” Social Movement Studies, vol 14, no. 

4, 2015, s 444. 
32 Ibid.  
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Men and Masculinities in International Development: ’Men-streaming’ Gender and 

Development? – Thomas Wanner and Ben Wadham 

Wanner och Wadhams granskar kritiskt införandet av män och maskulinitet i 

utvecklingspolitik, och påstår att denna integration är en viktig komponent för att uppnå 

jämlikhet mellan könen och kvinnors befrielse från patriarkatet. Syftet med artikeln är att skapa 

en förståelse utvecklingsorganisationer arbetar med jämlikhet och maskulinitet. Studien visar 

på att jämlikhet mellan könen behöver mäns engagemang, grundat på en feministisk förståelse 

av maskulinitet och dess relation till jämlikhetsfrågan. Mäns engagemang inom 

jämlikhetsfrågan bör utgå från kritiskt feministisk forskning, för att undvika mäns dominanta 

samhällsposition som reproducerar kvinnans underordnad. Wanner och Wadham poängterar att 

fokus inte ska vara på mannens identitet, men att den risken finns när män integreras inom 

feministiska frågor. 33 

 

4 Analys och diskussion  

 

4.1 Analys 

 

1) Vilket är budskapet som HeforShe-rörelsen vill förmedla och hur 

porträtterar rörelsen det budskapet för att mobilisera män?  

För att förstå vad HeforShe-rörelsens budskap är och hur HeforShe porträtterar det budskapet 

för att mobilisera och engagera män, så använder jag mig av två retoriska argumentationsmedel, 

logos och pathos. Logos hjälper mig att förstå den verklighetsbild som rörelsen målar upp för 

att på så sätt övertyga mottagaren med saklig information, och pathos hjälper mig att förstå de 

känslor och värderingar som rörelsen försöker förankra i mottagaren. Först gör jag en 

logosanalys av HeforShe för att besvara första delen av frågeställningen: Vilket är budskapet 

som HeforShe-rörelsen vill förmedla? 

 

                                                           
33 T Wanner & B Wadham, ”Men and Masculinities in International Development: ’Men-streaming’ Gender and 

Development?”, Development Policy Review, vol. 33, no. 1, 2015, s 29. 
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Logosanalys av HeforShe-rörelsen 

HeforShe-rörelsens budskap går att läsa om i deras officiella programblad. I programbladet så 

listar de upp rörelsens mål för hur män ska vara med i kampen för att lyfta fram kvinnor och 

främja jämlikhet mellan könen. Budskapet som presenteras i programbladet består av att 

HeforShe är en solidaritetsrörelse där män bjuds in för att bygga vidare på den kamp gällande 

jämlikhetsfrågan som kvinnor alltid fört förr. I programmets presentation så används logos-

argument för att sakligt förklara rörelsens ändamål och logiken bakom att bjuda in män i den 

feministiska kampen 34:  

”What is HeForShe? Created by UN Women, the United Nations entity for gender 

equality and the empowerment of women, the HeForShe solidarity movement for 

gender equality provides a systematic approach and targeted platform on which 

men and boys can engage and become change agents towards the achievement of 

gender equality. Achieving gender equality in our lifetimes requires an innovative, 

inclusive approach that both recognizes men and boys as partners for women’s 

rights, and acknowledges the ways in which they also benefit from this equality. 

HeForShe invites men and boys to build on the work of the women’s movement as 

equal partners, crafting and implementing a shared vision of gender equality that 

will benefit all of humanity.” 35 

Det här är en rörelse vars mål är att uppnå jämlikhet med hjälp av män. Männen ska inte ta över 

kampen helt, utan de ska arbeta tillsammans med kvinnor och de ska även själva förstå hur de 

som män drar nytta av jämlikhet. Det är i denna introducerande text som det blir tydligt att 

rörelsen är en form av profeminism. HeforShe är en profeministisk rörelse för att deras mål 

består av att män ska engagera sig i kampen för jämlikhet, genom självinsikt om hur patriarkatet 

och ojämlikhet även påverkar deras liv och sen med hjälp av den insikten ska de aktivt arbeta 

för en feministisk samhällsstruktur som gynnar både könen.36 HeforShe vill få män att förstå 

att deras liv kan också förändras av feminism och vill därför att de, tillsammans med kvinnor, 

ska engagera sig i jämlikhetsfrågan. Allt detta tyder på att rörelsen är profeministisk, då 

profeministiska rörelser handlar om att engagera män i jämlikhetsfrågan genom självinsikt om 

hur rådande maktstrukturer även påverkar män negativt och erkännandet av hur de också drar 

nytta av jämlikhet. Därefter ska män aktivt jobba, tillsammans med kvinnor, för en feministisk 

samhällsstruktur.37 

                                                           
34 Renberg, 2007, s 33. 
35 http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf (Hämtad: 2016-

11-15) 
36 Ashe, 2007, s 157. 
37 Ashe, 2007, 42.  

http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf
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Programbladet fortsätter med att använda logos-argument genom att måla upp en 

verklighetsbild som hänvisar till konkreta siffror över hur många män som gått med i rörelsen 

och hur många konversationer kring rörelsen som publicerats på sociala medier 38: 

”Since its launch on 20 September, 2014, at the United Nations by UN Secretary-

General Ban Ki-moon and UN Women Global Goodwill Ambassador, Emma Watson, 

hundreds of thousands of men from around the world including Heads of State, 

CEOs, and global luminaries, from all walks of life have committed to gender 

equality. HeForShe has been the subject of more than 2 billion conversations on 

social media, with off-line activities reaching every corner of the globe.” 39 

Genom att hänvisa till statistik som visar hur många män som är engagerade och det stora 

antalet av sociala medier-konversationer om HeforShe, så skapas en saklig verklighetsbild av 

rörelsens enorma påverkan.40 Genom att hänvisa till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och 

Emma Watson, och tydligt referera till deras respektabla yrkestitlar så skapas även en 

trovärdighet hos mottagaren att HeforShe är legitim, eftersom internationella auktoriteter 

godkänt rörelsens uppdrag.41  

I programbladet förklaras, med hjälp av logos-argument, HeforShe-rörelsens budskap genom 

att hänvisa till hur de ska nå målen de satt upp och hur verkligheten ser ut för jämlikhetsfrågan42: 

”Our ambitious aim is to mobilize 1 billion men to accelerate the achievement of 

gender equality. HeForShe uses innovative online, offline, and mobile phone 

technology to identify and activate men in every city, community, and village 

around the world. The HeForShe journey begins online with a simple affirmation 

that gender equality is not only a women’s issue, but a human rights issue that 

requires the participation and commitment of men. HeForShe then moves beyond 

awareness to action, asking men to define what matters to them, and what they 

will do to make a difference.” 43 

HeforShe har ett tydligt mål med hur många män som ska mobiliseras för att kunna lösa 

jämlikhetsfrågan, och de ska genom modern teknik och sociala medier nå ut till alla världens 

män. En del av HeforShe-rörelsens budskap är att jämlikhet ska kunna uppnås med hjälp av 

mäns engagemang, och särskilt med hjälp av sociala medier. Än en gång så proklamerar de 

även sin profeminism genom att tydliggöra att jämlikhet mellan könen inte bara är en 

                                                           
38 Renberg, 2007, s 34. 
39 http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf (Hämtad: 2016-

11-15) 
40 Renberg, 2007, s 33. 
41 Renberg, 2007, s 35. 
42 Renberg, 2007, s 34. 
43 HeforShe-rörelsens programblad: http://www.heforshe.org/-

/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf (Hämtad: 2016-11-15) 

http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf
http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf
http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf
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kvinnofråga, utan män behövs med i kampen. Tydliga profeministiska referenser syns även i 

slutet av citatet där HeforShe uppmanar män att definiera vad som är viktigt för dem på ett 

individuellt plan genom att berätta sina historier, och sen fråga män vad de kan göra för att 

skapa en aktiv förändring.44 Samma uppmaning syns i denna avslutande text: 

”Hundreds of thousands of men have made this commitment, and are now taking 

their own steps to change the world, sharing their stories to inspire others to follow 

suit. Their individual actions will collectively create the sustainable social and 

systematic change we need to achieve equality.” 45 

Detta citat är definitionen av profeminism: Mannens erfarenheter och individuella val på en 

mikronivå ska leda till en aktiv vilja att förändra rådande maktstrukturer, som därmed leder till 

jämlikhet mellan könen på en makronivå.46 

I programbladet presenteras även rörelsens officiella plan för att uppnå de målen och genomföra 

budskapet. Planen består av fyra olika delmål inom olika samhällsområden - ekonomi, politik, 

fred- och säkerhet, och könsrelaterat våld. Männens uppgift är att engagera sig i delmålen för 

att hjälpa och arbeta med kvinnor för att förändra maktstrukturerna i de samhällsområdena. 

Nedan är en text från den planen där logos-argument används för att skapa en verklighetsbild 

av ett samhälle där kvinnor lever i ojämlika ekonomiska förhållanden genom att presentera 

forskning som ska därmed övertyga män att engagera sig i frågan 47: 

”Men play a critical role in supporting and enabling women’s economic 

empowerment. Recent research highlights the significant gender gap in leadership 

and pay that persists across the business sector. HeForShe engages male CEOs and 

other leaders as champions for gender equality within their own organizations, 

encouraging them to question the status quo and commit to concrete action. On an 

individual level, HeForShe engages men to examine how their own personal and 

professional lives can better recognize, reduce, and redistribute care and 

responsibilities between the market and the state, between the household and the 

workplace, and between women and men.” 48 

Förutom den orättvisa verklighetsbild som presenteras med hjälp av forskning, så tydliggörs 

det faktum att rörelsen är profeministisk då den uppmanar män att vara självkritiska i sitt 

personliga och professionella liv och hur de själva kan ta ansvar för sitt beteende.49 Profeminism 

                                                           
44 Ashe, 2007, s 132.  
45 HeforShe-rörelsens programblad: http://www.heforshe.org/-

/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf (Hämtad: 2016-11-15) 
46 Ashe, 2007, s 47.  
47 Renberg, 2007, s 33.  
48 HeforShe-rörelsens programblad: http://www.heforshe.org/-

/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf (Hämtad: 2016-11-15) 
49 Ashe, 2007, s 46. 

http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf
http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf
http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf
http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf
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handlar inte bara om att män ska definiera vad som är viktigt för dem inom jämlikhetsfrågan 

för att skapa engagemang, utan de ska även vara självkritiska och ifrågasätta sitt eget beteende 

för att förstå om de själva bidrar till patriarkatet eller inte.50 Nedan är ett citat från planen som 

talar om könsrelaterat våld och hur män kan bidra till att stoppa det: 

”HeForShe provides a platform through which, first and foremost, men and boys 

can prevent violence by observing and evolving their own attitudes, values and 

behaviours towards women and girls, ensuring that they do not personally engage 

in discrimination or violence. In cases where violence has already been perpetrated, 

men can, through HeForShe, seek support to change their behaviours, breaking the 

cycle of violence. We can all inspire broader change by proactively intervening 

where we witness discrimination or violence.” 51 

Här är ett typexempel på profeministisk aktivism som talar om självkritik och förändring av 

beteende på en individuell nivå. Män ska utmana den traditionella, maskulina identiteten hos 

sig själva och andra i samhället för att stoppa exempelvis könsrelaterat våld på en makronivå. 

Patriarkala former av maskulinitet och dominans måste belysas hos individen och förgöras på 

ett individuellt och strukturellt plan för att förändring ska ske.52  

I det officiella programbladet presenteras även ett projekt vid namn Impact 10x10x10 som 

HeforShe anordnar och som är en del av deras budskap att män ska engagera sig i kampen för 

jämlikhet ur ett profeministiskt perspektiv. Nedan är en text som presenterar rörelsens vision 

för en framtida verklighet ur ett logos-perspektiv och som förklarar hur det nya projektet ska 

förverkliga den idéen 53:  

”Getting to a world where women and men are equal is not just a matter of bringing 

men to the cause. The goals of HeForShe are much bigger: systematic, structural 

change that will equalize the economic, social and political realities for women and 

men. IMPACT 10x10x10 is a three-to-five year pilot effort to advance and ultimately 

achieve gender equality and women’s empowerment through top-down change, 

engaging global leaders across three sectors: government, the private sector, and 

academia. These thirty leaders are at the forefront of gender equality, serving as 

public champions for change, and committing to concrete progress within their own 

institutions.” 

Dessa trettio, manliga, ledare ska implementera konkreta förändringar inom sin sektor och detta 

är HeforShe-rörelsen största projekt gällande verklig strukturell förändring för kvinnor i 

                                                           
50 Ashe, 2007, 139. 
51 HeforShe-rörelsens programblad: http://www.heforshe.org/-

/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf (Hämtad: 2016-11-15) 
52 Ashe, 2007, s 137. 
53 Renberg, 2007, s 33.  
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samhället. Det är en ”top-down” strategi där ledande män ska kunna implementera nya regler 

för att förändra världen för kvinnor i och med sitt deltagande i HeforShe-rörelsen. 

Impact 10x10x10 förklarar i projektets programblad hur de ska arbeta för förändring inom 

jämlikhetsfrågan med logos-argument som beskriver sakliga tillvägagångsätt och åtaganden: 

”IMPACT 10x10x10 aims to catalyze change, with bold, tangible commitments that 

set the standard for equality in each sector. To ensure consistent progress and 

establish a common ground, leaders in each sector made common commitments. 

All University IMPACT champions commit to implement a gender sensitization 

curriculum for students, faculty and staff, and develop programs to address 

genderbased violence. Corporate champions sign the Women’s Empowerment 

Principles, committing to implement Principle 7: “Measure and publicly report on 

progress to achieve gender equality.” Heads of State commit to personally 

champion and launch a HeForShe campaign in their own country ” 54 

Dessa innehållsrika åtaganden övertygar mottagaren att projektet är rimligt och att det inte 

endast består av tomma löften. Den ger löften om verkliga tillvägagångssätt som kan skapa en 

bättre framtid. 55 

I presentationen av de manliga ledarna i sin sektor inom projektet så förklarar man först 

situationen för kvinnor inom exempelvis den privata sektorn ur ett logos-perspektiv, med fakta 

och statistik för att skapa en verklighetsbild 56: 

”Research shows that gender has a positive impact on companies’ bottom-line and 

improves decision-making. Yet 95 percent of Fortune 500 CEOs are men and there 

remains a pay gap in every country around the world.1,2 CEOs have an opportunity 

to lead by example through actions that demonstrably advance and empower 

women in the workplace.” 57 

Samtidigt förtydligas profeminismen, då de företagsledarna  som är med i projektet är män som 

uppmanas i ovanstående citat att aktivt ta ställning i jämlikhetsfrågan och jobba tillsammans 

med kvinnor för att skapa jämlikhet i deras sektor.58 HeforShe är alltså en rörelse där 

individuella män runt om i världen kan arbeta med kvinnor och engagera sig i jämlikhetsfrågan 

ur flera perspektiv, och en rörelse som arbetar direkt med världsledande män som har makten 

                                                           
54 Impact 10x10x10-projektes officiella programblad: 

http://www.heforshe.org/~/media/HeForShe/Files/impactchampion/HeForShe_IMPACT10X10X10_Brief.pdf 

(Hämtad: 2016-11-15) 
55 Renberg, 2007, s 34. 
56 Ibid.  
57 Impact 10x10x10-projektes officiella programblad: 

http://www.heforshe.org/~/media/HeForShe/Files/impactchampion/HeForShe_IMPACT10X10X10_Brief.pdf 

(Hämtad: 2016-11-15) 
58 Ashe, 2007, s 137. 
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inom sina sektorer att prioritera jämlikhetsfrågan och förändra maktbalansen i samhället ur ett 

”top-down”-perspektiv.  

HeforShe-rörelsens budskap är därmed grundad på en profeministisk aktivism som bjuder in 

män till den feministiska kampen och tillsammans med kvinnor ska de uppnå jämlikhet mellan 

könen, på ett individuellt och strukturellt plan. För att uppnå jämlikhet mellan könen, på ett 

både individuellt och strukturellt plan, måste män kritisera sitt eget patriarkala beteende med 

hjälp av självinsikt och skapa en förändring hos sig själva. Män ska därmed få upp ögonen för 

hur maktstruktur som skapar ojämlikhet låser båda könen i stereotypa roller, och därefter ska 

de vilja arbeta för förändring hos sig själva och i samhället så att rådande maktstrukturer kan 

brytas ner. Män måste därför ge upp sin egen dominanta, patriarkala identitet för att leva utanför 

negativa könsroller som reproducerar rådande maktstrukturer, så att både könen kan befrias från 

patriarkatet.59  

Pathos-analys av HeforShe-rörelsens hemsida 

I min logos-analys besvarade jag den första delen av frågeställningen, vilket budskap som 

HeforShe-rörelsen ville förmedla. Med min pathos-analys vill jag besvara den andra delen av 

frågeställningen - hur HeforShe porträtterar det profeministiska budskapet för att mobilisera 

män till rörelsen. Detta görs genom en tydlig mobiliseringsstrategi och grundläggande 

värderingar som ska skapa känslomässiga förankringar i männen.60 Hur ser strategin ut för att 

rörelsens budskap ska nå ut till så många som möjligt? Vilka värderingar och vilka 

känslomässiga uttalanden görs på HeforShe-rörelsens hemsida för att mobilisera specifikt män?  

I programbladet presenterades vilket HeforShe-rörelsens budskap och mål är på ett väldigt 

sakligt och informativt sätt. Men budskapet som är utformat av HeforShe måste vara mer än 

sakligt för att kunna frambringa ett starkt intryck på hemsidans besökare. Budskapet måste 

formuleras och förmedlas med en särskild känslomässig laddning för att slå an hos specifikt 

män, så att de vill engagera sig i jämlikhetsfrågan och i rörelsen.61 

 

 

                                                           
59 Ibid. 
60 Renberg, 2007, s 36. 
61 Renberg, 2007, s 29. 
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Mobiliseringsstrategi: ”Gender equality” och dess positiva diskurs 

På hemsidan presenterar HeforShe sitt budskap kort och koncist med tydliga pathos-

argument som talar direkt till mottagaren om gemensamma värderingar 62:  

”Our Mission: The world is at a turning point. People everywhere understand and 

support the idea of gender equality. They know it’s not just a women’s issue, it’s a 

human rights issue. And when these powerful voices are heard, they will change the 

world. The time for that change is now. HeForShe is inviting people around the 

world to stand together to create a bold, visible force for gender equality. And it 

starts by taking action right now to create a gender equal world.” 63  

I detta citat presenteras rörelsens uppdrag, men först så görs ett tydligt antagande om att 

människor överallt stödjer idéen om jämlikhet mellan könen och att alla människor håller med 

om att det är en mänsklig rättighet, inte bara en kvinnlig rättighet. Funktionen av detta uttalande 

är att sätta mottagaren i ett aktiverat känsloläge som ska få mottagaren att känna sig trygg i att 

han är med i en fråga som är grundad på gemenskap, innan rörelsens uppdrag presenteras.64 

Begreppet ”gender equality” upprepas flera gånger i texten och kan definieras som ett 

buzzword, utifrån buzzword-begreppets två tydliga egenskaper. Först och främst så definieras 

inte ”gender equality” med ett politiskt innehåll, utan framställs utan en förklaring av vad 

begreppet faktiskt betyder. Då ”gender equality” kan betyda olika saker för olika människor,  

skapar rörelsens vaga definition av begreppet en inbjudan till ett större antal människor. Det är 

en tydlig mobiliseringsstrategi från rörelsens sida att inte skapa ett politiskt innehåll i deras 

främsta buzzword-begrepp, då de behöver mobilisera så många män som möjligt runt en och 

samma fråga. Om begreppet ”gender equality” hade haft ett mer feministiskt ställningstagande 

innebörd så finns risken att många män inte ansluter sig till rörelsen. Därför definieras inte 

begreppet i ovanstående citat, istället får män själva bestämma vad ”gender equality” betyder 

för dem.65 Fastän ”gender equality” har en vag definition i ovanstående text, så skapar samma 

ambivalens också ett automatiskt godkännande hos mottagaren av vad begreppet kan framkalla 

för resultat. Detta automatiska godkännande som skapas på grund av ett begrepp och dess 

diskurs är den andra egenskapen av ett buzzword.66 ”Gender equality” beskrivs i citatet som en 

mänsklig rättighet, inte bara en kvinnlig rättighet, och därför kan även män samlas kring 

begreppet. Diskursen kring ”gender equality” i ovanstående citat skapar en härlig ”feel good”-

                                                           
62 Renberg, 2007, s 36. 
63 HeforShe-rörelsens hemsida: http://www.heforshe.org/en/our-mission (Hämtad: 2016-12-01) 
64 Renberg, 2007, s 36. 
65 Cornwall, 2007, s 472. 
66 Ibid.  
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känsla som säger att alla tycker att jämlikhetsfrågan är en bra idé och att om alla engagerar sig 

så kan vi skapa jämlikhet på ett nytt och omvandlande sätt. Det är den ”feel good”-känslan som 

uppstår i mottagaren som bidrar till det automatiska godkännandet av begreppet och dess mål, 

utan att ifrågasätta vad det egentligen står för.67 

Medan programbladet är tydlig med att rörelsen specifikt talar till män, så är det inte lika tydligt 

i den mer tillgängliga hemsidan vem de talar till. Nedanstående citat är ett pathos-argument som 

skapar en känslomässig förankring i mottagaren 68: 

”The HeForShe solidarity movement was created by UN Women to provide a 

systematic approach and targeted platform where a global audience can engage 

and become change agents for the achievement of gender equality in our lifetime. 

This requires an innovative, inclusive approach that mobilizes people of every 

gender identity and expression as advocates, and acknowledges the ways that we 

all benefit from this equality. HeForShe invites people everywhere to come together 

as equal partners to craft a shared vision of a gender equal world and implement 

specific, locally relevant solutions for the good of all of humanity.” 69 

Vad som är intressant med detta citat är att det är nästan identiskt med det inledande citatet som 

presenteras i logos-analysen, som går att hitta i det officiella programbladet, förutom att orden 

”people” och ”all” här är ersatt med ”men and boys” i programbladet. Detta är ett genomgående 

tema på hemsidan, att alla ska vara delaktiga i jämlikhetsfrågan. I första anblick av hemsidan 

skapas en känsla av gemenskap och en inbjudan till både män, kvinnor och icke-binära att 

engagera sig i rörelsen. Men det är en uppenbar strategi att verka som om man talar till alla 

människor, för att individen som är menad att ta in budskapet och tro på berättelsen ska känna 

att han är med i något större än sig själv och att med hjälp av en större grupp kan faktiskt 

jämlikhetsfrågan lösas tillsammans. Det är som sagt baserat på en buzzword-diskurs som samlar 

människor kring ett vagt begrepp och möjligheten att själv vara en del av lösningen av 

problemet.70 Men individen i detta fall som ska känna sig delaktig i ett större sammanhang och 

som hemsidan talar till är en man. 

Ett annat exempel på vagheten i buzzword-begrepp som ”gender equality” och den 

målmedvetenhet som diskursen kring begreppet framkallar är detta citat ur HeforShe-rörelsens 

hemsida: 

                                                           
67 Cornwall, 2007, s 475. 
68 Renberg, 2007, s 29. 
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”Your Action Make It Real: HeForShe is not just talking about gender equality. We’re 

achieving it by mobilizing our advocates to stand together, spread the word, and 

change the world with real action.” 71 

Begreppet ”gender equality” framkallar känslor som säger att alla kan samlas kring betydelsen 

av det, vad det än innebär för dig personligen, och tillsammans med andra kan världen förändras 

genom verklig skillnad. Buzzword-begrepp och dess positiva diskurs framkallar tydliga pathos-

argument som försätter mottagaren i ett känsloläge och godkänner därför det simpla 

budskapet.72 Därför behöver inte ”gender equality” definieras med ett politiskt innehåll. Om 

begreppet framkallar känslor av målmedvetenhet och positiva känslor hos mottagaren, i detta 

fall hos män, så godkänns begreppet och dess vaga betydelse.73 Ambivalensen i ”gender 

equality” syftar till att skapa ett narrativ där alla kan känna sig delaktiga i frågan. Den positiva 

diskursen som skapas kring ”gender equality” skapar därmed broar mellan olika aktörer som 

vill engagera sig i frågan och fler människor mobiliseras till HeforShe. Genom att ge 

möjligheten till mottagaren att skapa sin egen definition av begreppet så är man välkommen att 

engagera sig på sina egna villkor, vilket betyder att vaghet i definitionen av ”gender equality” 

och dess diskurs ger en klar fördel för HeforShe i deras mål att mobilisera så många som 

möjligt.  

Vad som även syns i användningen av ordet ”gender equality”, är saknaden av andra begrepp 

som vanligtvis syns i diskurser gällande jämlikhetsfrågan. Begrepp som feminism, feminist och 

”women’s empowerment”. Medan begreppet ”women’s empowerment” dyker upp några 

gånger, så uteblir ordet feminism nästan helt från hemsidan. Rörelsen definierar inte heller sitt 

”gender equality” med ett tydligt feministiskt innehåll. Trots att rörelsens huvudfråga är formad 

ur feministiska kamper som förr endast letts av kvinnor, något som HeforShe poängterar i sitt 

programblad, så väljer rörelsen att undvika de feministiska begreppen för att porträttera sitt 

budskap om jämlikhet på hemsidan. Undvikandet av tydliga feministiska begrepp kan endast 

ses som en del av rörelsens mobiliseringsstrategi – genom att undvika tydliga feministiska  

ställningstaganden och begrepp så hoppas HeforShe på att mobilisera fler män.74  

Mobiliseringsstrategin går därför ut på att använda en vag definition av ”gender equality” och 

undvika feministiska begrepp och innehåll för att skapa en så stor mobilisering av män som 

möjligt och för att bygga broar mellan mäktiga, manliga aktörer som kan skapa förändring, 

                                                           
71 HeforShe-rörelsens hemsida: http://www.heforshe.org/en/our-mission (Hämtad: 2016-12-01) 
72 Renberg, 2007, s 29. 
73 Cornwall, 2007, s 472.  
74 I Smyth, ”Talking of gender: words and meanings in development organisations”, Development in Practice, 
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exempelvis rörelsens projekt Impact 10x10x10, i hopp att det samarbetet kommer att leda till 

strukturell transformation.  

Grundläggande värderingar: mannens identitet och erfarenheter  

Rörelsens mobiliseringsstrategi består av en känsloladdad buzzword-diskurs som förenklar 

budskapet om jämlikhet mellan könen genom att samla människor kring ett och samma vaga 

begrepp som kan förmedla positiva och målmedvetna känslor hos mottagaren. Rörelsen 

undviker dessutom feministiska begrepp i hopp om att mobilisera fler män. Men pathos-

argument innehåller även grundläggande värderingar som kan knytas an till de målmedvetna 

känslor som presenterades i buzzword-diskursen i HeforShe-rörelsens mobiliseringsstrategi.75 

Så vilka är de specifika värderingar som HeforShe-rörelsen vill framkalla hos män som skapar 

dessa positiva och målmedvetna känslor, som därmed leder till engagemang i rörelsen?  

Som nämnts förr så finns det ett genomgående narrativ på hemsidan som säger att 

jämlikhetsfrågan kan lösas om människor bara kommer samman och aktivt engagerar sig. Men 

för att nå den gemenskapen  proklamerar HeforShe-rörelsen olika sätt som individer kan 

sysselsätta sig med för att engagera sig i frågan och lyfter fram specifika värderingar som ska 

känslomässigt engagera den manliga individen. På hemsidan blir det tydligt att de pathos-

argument som syns mest för att få män att känna sig delaktiga i rörelsens uppdrag är de som är 

grundade på värderingar gällande mäns förmåga att vara dominanta och hjältar, samt mäns 

erfarenheter och identitet står i fokus. För att män ska känna sig villiga att engagera sig  måste 

HeforShe-rörelsens hemsida porträttera det profeministiska budskapet genom att tala om mäns 

historier. Precis som profeminismen säger måste män först tala om sina erfarenheter för att nå 

självinsikt och förstå att jämlikhetsfrågan även handlar om dem, och därmed även förstå hur 

patriarkatet påverkar dem negativt. Denna insikt ska leda till en vilja att arbeta tillsammans med 

kvinnor i kampen för jämlikhet.76 På HeforShe-rörelsens hemsida står just mäns historier i 

fokus. På hemsidan, under menyfliken ”Our stories make it matter”, är det övergripande män 

som berättar om sina erfarenheter i publicerade kortfilmer: 

”These films follow four activists from different parts of the world on their journeys 

to create more equal and just societies. They provide a brief snapshot of how 

different men are breaking stereotypes and changing their own lives as they seek 

to change life for others.” 77 

                                                           
75 Renberg, 2007, s 36. 
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Det är filmer som berättar mäns historier ur fyra olika perspektiv, men som alla handlar om att 

bryta normer kring maskulinitet och skapa nya världar för män och kvinnor med feministiska 

verktyg:  

”A male nurse in Iceland works toward deconstructing gender stereotypes in a 

country where only 2% of nurses are men.” 

”A young activist in Jordan redefines masculinity by leading workshops throughout 

the country. So far he has mobilized more than 22,000 HeForShe commitments.” 

”An Indian HeForShe supporter, who mobilized 121,000 HeForShe commitments, is 

leading advocacy workshops in rural areas to positively shift traditional gender 

norms.” 

”A senior village chief from Malawi annuls 455 customary marriages, and sends 

1312 girls and 143 boys back to school.” 78 

Det är främst mäns erfarenheter kring maskulinitet och identitet som dominerar berättelserna, 

men även mäns erfarenheter av att hjälpa både flickor och pojkar tillbaka till skolan. Vad de 

har gemensamt är att det är mannen som är huvudpersonen i berättelserna som innehar rollen 

som befriare för kvinnor, som vill förändra manliga könsnormer så att de kan vara sig själva 

och som förtydligar hur han på egen hand mobiliserat tusentals människors till kampen för 

jämlikhet. Här ser vi tydliga värderingar av mannen som en protagonist i narrativet kring 

jämlikhetsfrågan - mannens identitet och mannens förmåga att agera som en hjälte står i fokus. 

Nedanstående citat är taget från en av de kortfilmer där en ung man är engagerad i HeforShe i 

Jordanien, som presenteras i ett pathos-argument med en tydlig känslomässig laddning 79: 

”Because the cause of social equality is one that not only affects women, it affetcs 

me as well a man. Because there are a lot of stereotypes placed on us as men that 

place limits on the role we can have in social positions. Now is the time to come 

together and make our voices heard, because each of our voices is important 

enough to make a difference.” 80 

Som sagt är mannens historia och identitet i fokus för att sprida HeforShe-rörelsens 

profeministiska budskap. På så vis skapas en känslomässig uppmärksamhet hos den 

eftertraktade mottagaren, då hans historia är huvudpersonen i berättelsen om jämlikhetsfrågan. 

Det handlar om könsroller som påverkar män negativt, och inte så mycket om hur det påverkar 
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79 Renberg, 2007, s 36. 
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kvinnor. Det är främst männens historier som berättas via HeforShe-rörelsens hemsida för att 

engagera män. 

Det finns även kortfilmer som inkluderar kvinnliga talare på hemsidan, bland annat Goodwill 

Ambassador Emma Watson, som är det kända ansiktet utåt för HeforShe. Skillnaden i hennes 

tal blir tydlig om man jämför med tal där män står i fokus: 

”There is genuinely a whole spectrum of amazing feminists out there who have 

not only given me invaluable advice, but also broadend my perspective and 

reinforced my belief that we are all linked. […] While women still only make up 

such a small percentage of political leadership, to quote the awesome Michelle 

Obama, because of these women, girls and boys all over the world will have real 

life examples that women are leaders.” 81 

I Emma Watsons tal finns det värderingar som talar om hur samarbete kan bidra till bättre 

arbete, samt att det bidrar till att utveckla hennes egen feministiska identitet. Fokus ligger även 

på att kvinnor måste få vara aktörer i det politiska livet och om kvinnor får ta mer plats så 

kommer detta främja både pojkar och flickor. Skillnaden i hennes tal och i de förra citaten är 

att fokus inte ligger i hennes förmåga att hjälpa andra på egen hand, utan det finns en 

uppmuntran att arbeta tillsammans med andra feminister i Watsons tal och en ödmjukhet i att 

hon fortfarande lär sig om hur man kan agera feministiskt. Det finns även ett fokus på att 

kvinnor måste ta mer plats och synas mer för att inspirera andra. Watson berättar inte hur hon 

som individ ska rädda andra kvinnor genom aktiv dominans, utan kvinnor ska synas genom att 

vara sina egna aktörer. Hon talar även öppet om feminism, på ett sätt som resten av hemsidan 

och de manliga individerna väljer att undvika.  

Även om Emma Watson äntligen talar om ett feministiskt budskap, så finns det på hemsidan 

endast 5 kortfilmer med kvinnor som talar, medan det finns 12 kortfilmer där män får tala.82 

Övervägande är det män som får chansen att berätta sin historia och specifikt manliga ledare 

får ta plats och synas mest. De trettio manliga ledare som deltar i Impact 10x10x10-projektet 

kallas för ”Impact Champions” och en av de som talar är Bob Moritz, Chairman of PwC 

International Limited: 

”Moritz announced that his firm has already seen big progress since joining the 

IMPACT 10x10x10 initiative in 2015. ’In January, PwC’S global leadership team was 

made up of 20% women. Today, PwC’S global leadership is made up of 44% women. 

That’s progress and it’s something we are proud of. But it didn’t happen overnight 
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http://www.heforshe.org/en/newsroom
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and we have a tremendous amount of work still to do.’ Moritz also spoke to the 

numerous ways that PwC is working to advance gender equality, including through 

its HeForShe commitments. For example, he said the company’s first commitment 

was to get 80,000 PwC men to sign on to HeForShe over a three year period. ’About 

one year in, almost 25,000 PwC men have already taken the pledge, and about 

53,000 PwC men, women, clients and friends of the firm have committed to 

HeForShe,’ he said.” 83 

 

I detta citat går det att hitta värderingar av dominans och av hjälterollen. Bob Moritz presenterar 

statistik som visar hur allt mer kvinnor besitter ledande positioner i företaget, men det finns 

ingen betoning på om företagsledaren lyckats med detta genom samarbete tillsammans med 

kvinnorna i företaget. Istället porträtteras detta resultat  ur ett ”top-down” perspektiv – det är 

den individuella mannen som arbetat fram dessa resultat för kvinnornas skull. Det förklaras inte 

hur kvinnor arbetar i företaget för att nå dessa resultat. I samma citat finns även en tydlig retorik 

som uppmanar män att på egen hand ta aktivt ställningstagande i jämlikhetsfrågan. För att lösa 

jämlikhetsfrågan uppmanar HeforShe, och deras ”Impact Champions”, att män via hemsidan 

ska ta ett HeforShe åtagande, där man skriver upp sitt namn och kön för att visa sitt stöd till 

rörelsens uppdrag. Precis som profeminismens budskap så uppmanar hemsidan män att ta aktivt 

ställningstagande i jämlikhetsfrågan, något som går att hitta under menyfliken ”Our actions 

make it real”: 

”Take action: People everywhere from all walk of life are working together to 

achieve gender equality. But it takes more – it take you. Choose an issue to explore, 

learn more, and get involved.” 84 

Här ger hemsidan tips hur man på individuell nivå kan främja förändring och jämlikhet på olika 

sätt inom olika samhällsområden: 

”Be Real: Masculinity doesn't mean ignoring your feelings. It takes strength to 

speak up when you're dealing with difficult emotions - and to help others deal with 

them, too.” 

”Pitch In: Not all men want to do physical work. Not all women want to take notes. 

Rotate responsibilities for common tasks and make sure everyone has a chance to 

pitch in.” 

                                                           
83 HeforShe-rörelsens hemsida: http://www.heforshe.org/en/newsroom/news/chairman-of-pwc-announces-big-

impact (Hämtad: 2016-12-05) 
84 HeforShe-rörelsens hemsida: http://www.heforshe.org/en/take-action/education (Hämtad: 2016-12-05) 

http://www.heforshe.org/en/newsroom/news/chairman-of-pwc-announces-big-impact
http://www.heforshe.org/en/newsroom/news/chairman-of-pwc-announces-big-impact
http://www.heforshe.org/en/take-action/education
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”No Haters: Online bullies want your silence. Enlist your friends and followers to 

send messages of support to victims of social media trolling. You’ll help turn the 

internet into a safe space for everyone.”85 

Dessa citat är några exempel av många som hemsidan tipsar individer att göra inom olika 

samhällsområden för att ta aktivt ställningstagande i jämlikhetsfrågan. Dessa individuella val 

ska sen leda till strukturella förändringar. Alla citat baseras på samma grundläggande 

värderingar - att vara en hjälte inom ett specifikt område och lösa problemet på egen hand, samt 

mannens identitet är prioriterat för att få män att ta aktivt ställningstagande. Alla aktiva 

ställningstaganden som hemsidan uppmanar män att göra är lättillgängliga och ska göras via 

sociala medier. Genom att ta HeforShe-åtaganden så ska det skapa sociala konversationer som 

hjälper till att sprida ordet utanför hemsidan. Detta är en del av budskapets mål att engagera 

män runt om i hela världen, och genom de enkla medel ska rådande maktstrukturer förändras. 

På hemsidan återkommer och upprepas retoriska begrepp som talar om hjältemod och om 

individuellt inflytande. Begrepp som exempelvis ”be the change”, ”take action”, ”champion”, 

”change agents”, ”impact champion” återkommer flera gånger på hemsidan för att inspirera och 

uppmana män att ta plats och förändra jämlikhetskampen på egen hand. Även namnet på 

rörelsen, HeforShe, uppmanar män att vara där för kvinnor istället för att arbeta tillsammans. 

Alla dessa begrepp som återkommer i olika texter och kortfilmer finns där för att känslomässigt 

engagera männen, genom att låta dem vara huvudpersonen i jämlikhetsfrågan.86 

Budskapet som förmedlas via HeforShe-rörelsens hemsida består av att män ska engagera sig i 

jämlikhetsfrågan ur ett profeministiskt perspektiv. Hemsidans mobiliseringsstrategi, som är 

grundad på vaga definitioner av feministiska begrepp utan ett tydligt politiskt innehåll, har som 

mål att mobilisera så många som möjligt, samt att skapa samarbeten med mäktiga, manliga 

aktörer som kan förändra samhällsstrukturer. Strategin att nå ut till män är därför ett 

återkommande narrativ om gemenskap kring det ambivalenta buzzword-begreppet ”gender 

equality” och att tillsammans så kan jämlikhetsfrågan lösas smärtfritt och enkelt.87 Men för att 

nå den gemenskapen proklamerar HeforShe-rörelsen olika sätt som män individuellt kan göra 

för att engagera sig i frågan och hemsidan berättar specifikt vad du kan göra för att vara en del 

av lösningen. Därmed skapas en uppmärksamhet hos män eftersom de själva är den viktigaste 

                                                           
85 Ibid.  
86 HeforShe-rörelsens hemsida: http://www.heforshe.org/en (Hämtad: 2016-12-05) 
87 Cornwall, 2007, s 472. 

http://www.heforshe.org/en


 
 

31 
 

huvudpersonen i historierna som berättas på hemsidan, samt att grundläggande värderingar 

kring dominans, identitet och hjältemod står i fokus och lyfts fram i historierna och texterna.  

Det är främst genom emotionell identifikation, inte rationalitet, som får männen att tro på  

berättelsens budskap. Det som verkligen övertyger är istället en känsla av att man gör det rätta, 

och det rätta i detta sammanhanget handlar om att män ska ta plats och vara en kämpe i 

jämlikhetsfrågan, och lösa frågan med lättillgängliga medel som hemsidan förmedlar. 

Rörelsens budskap porträtteras genom vaga buzzword-begrep kring jämlikhetsfrågan, men utan 

tydligt feministiskt innehåll som istället skapar en ”feel good”-känsla grundad på gemenskap 

och målmedvetenhet som ska leda till engagemang.88 Män får även berätta sina egna historier 

om hur de har hjälpt kvinnor och hur de arbetar för att bryta traditionella, maskulina könsnormer 

för att uppnå rörelsens budskap, och därmed får männen vara huvudpersonen i det 

profeministiska budskapet för ökad mobilisering.  

2. Är HeforShe-rörelsen feministisk? 

I min första frågeställning har jag använt mig av en retorikanalys för att undersöka vad 

HeforShe-rörelsens budskap består av och hur rörelsen porträtterar det profeministiska 

budskapet på hemsidan för att mobilisera män. Budskapet som porträtteras via hemsidan består 

av en tydlig strategi grundad på gemenskap och vaga definitioner, samt värderingar som män 

kan identifiera sig med. I denna frågeställning vill jag undersöka till hur stor grad feministisk 

HeforShe-rörelsen är utifrån tre feministiska kriterier. Jag kommer analysera de resultat jag fått 

från min retorikanalys och därmed bedöma HeforShe-rörelsens programblad och hemsida för 

att besvara min andra frågeställning. 

1) Feminismens mål är kvinnors befrielse från patriarkala strukturer. Rörelsens 

profeministiska budskap och mobiliseringsstrategi måste därför vara grundade på 

idéen om en systematisk samhällsförändring för att bryta patriarkala strukturer. 

Det första feministiska kriteriet säger att rörelsens budskap och strategi måste vara tydlig i att 

jämlikhet mellan könen endast kan uppnås om maktstrukturer förändras i samhället. Med hjälp 

av min retorikanalys så finns det en tydlig skillnad i hur rörelsens budskap presenteras i 

programbladet och hur strategin för att mobilisera män kring det budskapet porträtteras på 

hemsidan.  

                                                           
88 Ibid.  
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I rörelsens programblad presenteras ett budskap som beskriver hur män ska engagera sig i 

jämlikhetsfrågan, och som jag kom fram till i logos-avsnittet är det budskapet baserat på en 

profeministisk idé om att maktstrukturer behöver förändras för att jämlikhet ska kunna uppnås. 

På ett individuellt plan så uppmanas män att vara självkritiska för att nå självinsikt om deras 

eget beteende och om det kan vara baserat på patriarkala idéer. I och med den självinsikten ska 

de förstå att dominanta maktstrukturer påverkar både män och kvinnor negativt, och därmed 

ska de arbeta för att ge upp sitt eget dominanta beteende och arbeta för en förändrad 

samhällsstruktur tillsammans med kvinnor för att bryta ner patriarkatet. Detta profeministiska 

budskap går hand i hand med det första feministiska kriteriet. Som jag kom fram till i logos-

avsnittet så ligger mycket fokus på hur dominanta maktstrukturer påverkar män negativt och 

hur män ska tala om deras erfarenheter, men budskapet består även av att män måste förstå och 

förändra sin dominanta position i relation till kvinnor. Exempelvis för att motverka 

könsrelaterat våld, som är en stor faktor i patriarkatets maktstruktur. Individuellt ska män förstå 

sitt dominanta beteende, inse hur det bidrar till ojämlika maktstrukturer i samhället och förändra 

beteendet så att både kvinnor och män kan befrias från patriarkatet. Sedan ska de tillsammans 

med kvinnor arbeta fram nya åtaganden för att nå jämlikhet i samhället. Även om rörelsens 

budskap kretsar kring mäns engagemang och deras identitet så är slutmålet fortfarande att 

förändra situationen för både könen, då patriarkatet skadar män och kvinnor, och att göra det 

som jämbördiga partners. Mäns självinsikt och fokus på sin egen maskulina identitet är bara 

första steget i profeminismen, som sen ska leda till det avslutande steget där männen ger upp 

sitt dominanta beteende och går med i den feministiska kampen för att bryta patriarkala 

strukturer tillsammans med kvinnor. Det första feministiska kriteriet går därför väl ihop med 

den profeministiska aktivismen och dess slutmål som presenteras i programbladet.  

Medan HeforShe-rörelsens profeministiska budskap som presenteras i logos-avsnittet går hand 

i hand med det första feministiska kriteriet, så är det mer tveksamt om deras 

mobiliseringsstrategi som presenteras i pathos-avsnittet verkligen är feministisk. HeforShe-

rörelsens mobiliseringsstrategi kretsar kring att undvika att definiera själva slutmålet för 

rörelsen - jämlikhet mellan könen eller buzzword-begreppet ”gender equality”. Medan 

programbladet är tydlig med hur män borde kritisera sitt eget patriarkala beteende i olika 

samhällsområden, exempelvis gällande könsrelaterat våld, för att sen vilja ge upp sin dominans, 

så finns det inget språk i den pathos-grundade mobiliseringsstrategin som talar om att män 

borde ge upp sin dominans. Istället finns endast ett positivt narrativ kring gemenskap och att 

män kan vara med i kampen för jämlikhet grundat på vaga definitioner kring rörelsens slutmål, 
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”gender equality”. Män uppmanas istället att definiera ”gender equality” på egen hand och på 

sina egna villkor, medan programbladet är tydlig med vad mannens roll är i målet att uppnå 

jämlikhet. Det finns helt enkelt inget språk om att mannen ska ge upp sin egen dominans i 

mobiliseringsstrategin, på grund av att målet att uppnå jämlikhet mellan könen aldrig definieras 

med ett tydligt feministiskt innehåll och mål. Om män ska vara med i rörelsens slutmål att bryta 

patriarkala strukturer i samhället för att nå jämlikhet mellan könen, så måste det feministiska 

budskapet finnas med i mobiliseringsstrategin och det måste definieras tydligt. Annars ansluter 

inte män sig till rörelsen av rätt anledningar.  

Det finns en rädsla från rörelsens håll att män inte kommer ansluta sig till HeforShe om de 

uppmanas att ge upp sin dominans och vara kritiska mot sin egen traditionella, maskulina 

identitet. Den rädslan går även att finna i rörelsens undvikande av andra begrepp som 

”feminism” och ”women’s empowerment”. Det mest använda begreppet som används på 

hemsidan för att förklara rörelsens budskap och uppdrag är just ”gender equality”. Att helt 

utesluta ord som ”feminism”, ”feminist” och nästan aldrig använda ”women’s empowerment”, 

fast de är begrepp som används i feministiska diskurser, är en tydlig strategi att få just män att 

engagera sig i rörelsen. Anledningen till varför HeforShe undviker de begreppen är för att inte 

skrämma iväg män, då det finns en rädsla att män inte ansluter sig om de uppfattar att budskapet 

är att kvinnor ska få mer makt, vara sina egna aktörer utan mäns hjälp, och om fokus inte ligger 

på mannens identitet.89 Därför är ”gender equality” ett begrepp som använts och som inte 

behöver definieras i mobiliseringsstrategin, då det anses vara ett mer neutralt begrepp och 

skapar inte samma rädsla hos män.90 Genom att ha en ambivalent definition av rörelsens 

budskap utan ett feministiskt innehåll så sker ingen diskussion gällande strukturell 

samhällsförändring och om mäns behov att ge upp sin egen dominans för att nå den 

förändringen. Därför är mobiliseringsstrategin inte feministisk, då det profeministiska 

budskapet inte porträtteras i sin helhet. Män kanske mobiliseras i ett större antal till rörelsen 

genom den vaga och positiva diskursen kring gemenskap och kamp, men de kommer inte till 

rörelsen för att strukturellt förändra samhället och för att nå självinsikt om sin egna negativa 

dominans som reproducerar maktstrukturer. Tystnaden kring mäns patriarkala beteende och 

uppmanandet till förändring finns i rörelsen på grund av en idé att män faktiskt inte vill ge upp 

sin makt i slutändan, samt att mobilisering av män är viktigare än att skapa förändring i 

slutändan. 

                                                           
89 Smyth, 2007, s 584. 
90 Ibid.  



 
 

34 
 

2) Rörelsens grundläggande värderingar måste vara baserade på idén att män och 

kvinnor arbetar tillsammans som jämbördiga partners, samt att diskursen kring 

värderingarna måste aktivt motverka kvinnoförtryck och rådande 

maktstrukturer för att nå jämlikhet mellan könen. 

Det andra feministiska kriteriet undersöker om de grundläggande värderingarna, som 

presenteras i pathos-avsnittet, är grundade på det profeministiska budskapet att män ska arbeta 

tillsammans med kvinnors som jämbördiga partners, samt att diskursen kring värderingarna 

aktivt motverkar kvinnoförtryck och rådande maktstrukturer. Som jag nämnde i det första 

kriteriet, så gör mobiliseringsstrategin allt för att undvika de delar av det profeministiska 

budskapet som talar om hur män måste nå insikt om sin dominans, ge upp den och sen gå med 

i kampen för jämlikhet. Vad som istället uppmanas hos de manliga aktivisterna är ett narrativ 

baserat på en ”feel good”-känsla av gemenskap, som grundar sig på värderingar av mannens 

identitet och erfarenheter. Det profeministiska budskapet fokuserar även på grundläggande 

värderingar gällande mannens identitet och att män måste få chansen att tala om sina 

erfarenheter så de kan nå insikt om hur patriarkatet påverkar både könen negativt. Men på 

HeforShe-rörelsens pathos-grundade hemsida så presenteras dessa värderingar på ett annat sätt, 

genom att framställa dem ur ett mer patriarkalt perspektiv. Fokus på mannens identitet på 

hemsidan leder inte till självinsikt om en negativ dominans, istället leder det till en patriarkal 

diskurs som uppmanar män till dominans genom att rädda kvinnor och lösa jämlikhetsfrågan 

på eget initiativ. I pathos-avsnittet kom jag fram till att det finns ett generellt uppmanande 

gällande mannens dominans och traditionella, maskulina roll i hemsidans diskurs kring 

värderingarna, där begrepp som ”change-actor”, ”champion”, ”take action”, ”be the change” 

upprepas flera gånger och talar specifikt till männen som ska engagera sig i jämlikhetsfrågan. 

Diskursen kring de grundläggande värderingarna i den pathos-grundade strategin fokuserar 

mycket på mannen som en hjälte i kampen för jämlikhet, och den reproducerar därför idéen av 

negativa maktstrukturer i samhället som HeforShe-rörelsen kämpar mot. I värderingarna 

presenteras ett narrativ där den överordnade mannen individuellt ska hjälpa den underordnade 

kvinnan som inte kan rädda sig själv. Detta tema syns i de kortfilmer på hemsidan där männen 

står i centrum och är huvudpersonen som talar om hans individuella bedrifter i jämlikhetsfrågan. 

Berättelserna från männen kretsar även kring mannens egna identitet och hur de arbetar för att 

befria män från negativa könsnormer. Fokus ligger helt enkelt på mannen som en hjälte åt 

kvinnor i kampen för jämlikhetsfrågan, där kvinnorna inte agerar som egna aktörer i historierna 

som berättas. Och det främsta budskapet är inte att förändra maktstrukturer för att motverka 
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kvinnoförtryck, utan berättelserna kretsar kring hur jämlikhet mellan könen kan befria män från 

könsnormer som hindrar män att leva fullt ut. Detta är som sagt en del av det profeministiska 

budskapet, att fokusera på männens erfarenheter och identitet. Men det är det första steget för 

att få män att vakna upp och få dem att förstå att de måste förändras och  sen ge upp sin 

dominans för att arbeta tillsammans med kvinnor i den feministiska kampen. Här presenteras 

mannens identitet istället som en dominant hjälte som ska rädda kvinnor på egen hand och 

diskursen kring denna hjälte till man reproducerar istället rådande maktstrukturer där kvinnan 

är hjälplös och underordnad, istället för att vara sin egen aktör. Därför är de grundläggande 

värderingarna och dess diskurs om mannens identitet och erfarenheter på HeforShe-rörelsens 

hemsida inte feministiska. Män uppmanas heller inte att arbeta tillsammans med kvinnor som 

jämbördiga partners i kampen för jämlikhet, som det ursprungliga profeministiska budskapet 

grundar sig på. 

I min retorikanalys i pathos-avsnittet upptäckte jag ett annat tecken på de värderingar gällande 

mannen som en självständig hjälte i jämlikhetsfrågan, som syns i projektet Impact 10x10x10. 

De männen som är med i projektet kallas för ”Impact Champions” och i deras kortfilmer på 

hemsidan talar de inte om hur de ska förändra maktstrukturer för att skapa jämlikhet, utan de 

understryker främst hur de aktivt tar ställningstagande i jämlikhetsfrågan genom att skriva på 

HeforShe-åtagandet via hemsidan. Istället för att tala om hur män kan vara med i kampen för 

att skapa verkliga strukturella förändringar i samhället så uppmanar dessa ”Impact Champions”, 

och hemsidan generellt, att män ska via sociala medier och lättillgängliga medel visa sitt 

engagemang. Det finns helt enkelt ingen seriös uppmaning eller några mål som tydligt förklarar 

hur männen i rörelsen ska aktivt kämpa för att bryta ner patriarkala strukturer, utan det verkar 

viktigare för HeforShe att visa upp hur många män som stöder rörelsen online, än att faktiskt 

lägga upp en plan för förändring inom jämlikhetsfrågan. De grundläggande värderingarna 

kretsar främst kring mäns identitet och på hur de kan förändras för att bli befriade från negativa 

könsnormer, genom lättillgängliga medel via sociala medier som inte skapar en verklig 

samhällsförändring i frågan om maktstrukturer och ojämlikhet. 

Precis som mobiliseringsstrategin skapade vaga begrepp för att mobilisera män, så har de 

grundläggande värderingarna ett strategiskt mål att fånga mannens uppmärksamhet genom att 

göra mannen till huvudperson i narrativet gällande jämlikhet mellan könen. Det är en strategi 

som skapar uppmärksamhet hos män, då mannens identitet står i fokus. Mannens identitet är 

som sagt en del av det profeministiska budskapet, men eftersom värderingarna och dess diskurs 

i detta sammanhanget uppmuntrar ett patriarkalt beteende som sätter kvinnorna i bakgrunden 
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och faktiskt reproducerar bilden av den dominerande mannen/underordnade kvinnan, så är de 

värderingar som syns i rörelsen ej feministiska och fullföljer inte det profeministiska budskapet 

som säger att män ska arbeta tillsammans med kvinnor för att förändra rådande maktstrukturer 

fullt ut.  

3) Kvinnor måste synas och få ta ledande roller inom rörelsen och deras uppdrag. 

Kvinnors historier och erfarenheter måste få ta plats för att inspirera nya sätt att 

förändra maktstrukturer i samhället så att jämlikhet kan uppnås.  

I det tredje feministiska kriteriet understryks betydelsen av kvinnors plats inom HeforShe-

rörelsen för att nå verkliga resultat. Som nämnts i pathos-delen, och även i ovanstående 

feministiska kriterier, så har rörelsen ett problem med att låta kvinnor komma till tals och arbeta 

tillsammans med männen som jämbördiga partners. Men det finns kvinnor i HeforShe-rörelsen 

och deras historier får ta plats i några kortfilmer på hemsidan, men inte alls i samma 

utsträckning som männens historier får ta plats. I 5 kortfilmer är en kvinna huvudperson/talare, 

medan i 12 kortfilmer får en man vara huvudperson/talare.  Det är även tre kvinnor som 

presenteras på hemsidan som är ledare för rörelsen: Phumzile Mlambo-Ngcuka, ordförande för 

UN Women, Elizabeth Nyamayaro, strategisk visionär för HeforShe, samt Emma Watson, 

Goodwill Ambassador och det kända ansiktet utåt för rörelsen. Emma Watson syns mycket 

utanför rörelsens hemsida, via välkända tal som talar om öppet om feminism och dess budskap, 

vilket hon även gör i ett tal som presenteras på hemsidan. I männens kortfilmer och tal, samt 

den generella diskursen på hemsidan, så undviks ordet feminism i högsta grad och de talar inte 

om ett feministiskt budskap. Så när kvinnor väl kommer till tals på hemsidan så märks en tydlig 

skillnad i kvinnornas budskap, i jämförelse med hemsidans och männens diskurs. Fast kvinnor 

syns och talar om ett feministiskt budskap, så är det ändå män som i större utsträckning får 

berätta sina historier, och det är särskilt män med ledande positioner i samhället som får synas 

i kortfilmer och berätta om deras goda arbete. Därför är kvinnors delaktighet på hemsidan mer 

utav ett undantag än normen, och deras feministiska budskap och deras historier glöms bort i 

den stora mängden av hemsidans diskurs gällande mannens identitet och det övergripande fokus 

på begreppet ”gender equality”, som inte innehåller en feministisk plan att nå förändring inom 

jämlikhetsfrågan. Att kvinnor talar om feminism men männen undviker allt inom det 

feministiska budskapet, är en tydlig indikator att hemsidan är rädd för att skrämma iväg män 

från rörelsen. Detta visar än en gång att mobiliseringen av män till rörelsen är viktigare än att 

måla upp tydliga feministiska mål för att nå strukturell förändring inom jämlikhetsfrågan. 
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Det är särskilt de manliga ledarna i rörelsens projekt Impact 10x10x10 som får synas och höras 

på hemsidan. Projektets mål är att världsledande män ska prioritera jämlikhetsfrågan och 

förändra maktbalansen i sin sektor och i samhället. Den strukturella förändringen ska alltså ske 

ur ett ”top-down” perspektiv, där chefer på hög nivå ska implementera regler gällande jämlikhet 

på sin arbetsplats istället att förändring sker från grunden. Att jämlikhetsfrågan prioriteras bland 

företagsledare, akademiker och  statsöverhuvuden är viktigt. Men strukturell förändring kan 

inte ske om endast mäktiga män leder frågan. De måste arbeta tillsammans med kvinnor. ”Top-

down” systemet är i sig ett skeptiskt sätt att strukturellt förändra ett patriarkalt system från 

grunden, då problemet med ett patriarkalt system är den dominanta, ojämlika maktstrukturen 

mellan den överordnande mannen och underordnade kvinnan. Ett ”top-down” perspektiv, 

särskilt med män i toppen, i en rörelse som vill nå jämlikhet mellan män och kvinnor 

reproducerar bara den dominanta maktbalansen de säger att de vill bryta. De manliga ledarna 

kan prioritera frågan ur perspektivet att kvinnor ska ha lika rättigheter som män i de sektorerna 

de styr, vilket bland annat syns i det citat från en ”Impact Champion” som presenteras i pathos-

avsnittet, men de kan inte strukturellt förändra systemen från grunden för att motverka 

patriarkalt förtryck utan kvinnors engagemang. Det borde helt enkelt finnas ledande kvinnor i 

projektet, inte bara män. 

Om perspektivet för att förändra dessa mäktiga sektorer ändå ska vara ”top-down”, alltså att 

cheferna/statsöverhuvuden/ledarna implementerar regler och lagar som prioriterar 

jämlikhetsfrågan och som ska förändra samhällssituationen för kvinnor, så måste det finnas 

kvinnor på de ledande positionerna. Annars bidrar den situationen endast till det patriarkala 

systemet som Impact 10x10x10 säger att de vill bryta - män på dominanta positioner som 

implementerar lagar och regler för hur kvinnor ska leva utan kvinnors engagemang i frågan. 

HeforShe har förstås utformat dessa regler som de manliga ledarna ska implementera i sina 

sektorer, men det är fortfarande en märklig bild att än en gång återge i en rörelse som handlar 

om att bryta redan dominanta maktstrukturer i samhället. Grundpremissen för Impact 10x10x10 

reproducerar bilden av ett patriarkalt samhälle där mäktiga män får ta plats och där kvinnor står 

i bakgrunden. Kvinnors erfarenheter och historier behövs också för att förändra ett system, då 

män inte har kunskap om hur strukturellt kvinnoförtryck kommer till uttryck på samma sätt. 

Som man kan se i citatet från Bob Moritz, ”Impact Champion”, i mitt pathos-avsnitt, så förklarar 

han hur de infört lika rättigheter för kvinnor i hans företag. Men det är inte det samma som att 

strukturell förändra ett system i grunden. Därför behöver kvinnor vara med i processen.  
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Fast kvinnor finns med i HeforShe till en viss utsträckning och det finns kvinnor som sitter i de 

ledande positioner för rörelsen, så syns inte dessa kvinnor i samma utsträckning som 

individuella män och de manliga ledarna i Impact 10x10x10. Mäns historier och erfarenheter 

prioriteras på hemsidan, och det feministiska budskapet och kvinnors historier når inte ut och 

därmed styrs den generella diskursen på hemsidan av männens historier, som inte innehåller ett 

feministiskt budskap. Kvinnor finns inte heller med i rörelsens projekt Impact 10x10x10 och 

därför kan inte verklig strukturell förändring ske, 1) för att de manliga ledarna främst fokuserar 

på att införa lika rättigheter och visar inte upp en plan för strukturell förändring 2) för att 

kvinnors erfarenheter och feministiska budskap i stor utsträckning ignoreras 3) för att den 100 

% manliga ledningen i ”top-down” systemet Impact 10x10x10 reproducerar endast den 

dominanta maktstrukturen som rörelsen vill bryta ner. Därför är inte HeforShe inte feministisk 

enligt det tredje kriteriet.  

 

   4.2 Diskussion om profeminism 

Slutligen vill jag föra en diskussion om profeminism. Medan rörelsens profeministiska budskap 

fungerar väl i teorin, ett budskap som ska bjuda in män i den feministiska kampen, så faller 

profeminismen när det kommer till den faktiska mobiliseringsstrategin. Profeminism fungerar 

i sig med sitt budskap, då den bygger på idéen att män ska vara ett stöd för kvinnor i 

jämlikhetsfrågan och de ska inse hur patriarkatets strukturer skadar både könen. Detta är ett 

budskap som håller och som inspireras av feministiska idéer – att låta kvinnor vara sina egna 

aktörer och låta männen tala om sina erfarenheter för att inse hur rådande maktstrukturer skadar 

individer och samhället.91  HeforShe grundar sitt budskap på samma villkor, men problematiken 

uppstår när profeminismens budskap ska appliceras till en mobiliseringsstrategi för att få män 

att engagera sig i jämlikhetsfrågan. Problematiken som uppstår i mobiliseringsmomentet är att 

det profeministiska budskapet som ska nå ut till män kompromissas och bara delar av det 

ursprungliga budskapet består. Fokus ligger bara på mannens identitet och på traditionella, 

maskulina könsnormer som talar om män som hjältar och dominanta, utan att arbeta med 

kvinnor. Mobiliseringsstrategin går därmed direkt mot profeminismen. Profeminismen säger 

att män måste vara självkritiska och inse hur patriarkatet även skadar dem. Den insikten ska 

leda till en vilja att arbeta med kvinnor för jämlikhet. Men detta budskap syns inte i HeforShe-

                                                           
91 Ashe, 2007, s 139. 



 
 

39 
 

rörelsens mobiliseringsstrategi, på grund av en rädsla att män inte vill kämpa för 

jämlikhetsfrågan om de själva måste ge kritisera sitt eget beteende, ge upp sin dominans och en 

rädsla att kvinnor ska få för mycket makt. Helt enkelt, män vill inte förändra rådande 

maktstrukturer eftersom män har mer makt och förmåner i samhället. Det är rädslan för de 

feministiska idéerna i profeminism som finns i HeforShe, och därför kompromissar de på sitt 

profeministiska budskap i hopp om att mobilisera fler män. 

Problemet med profeminismen är därför dess tendens att fokusera för mycket på mannens 

identitet. Det ska som sagt leda till en förståelse om hur patriarkatet påverkar männens egna 

beteende och leda till förändring, men i rörelser som vill mobilisera män leder det till en form 

av självterapi där endast män får stå i fokus och tala om sina erfarenheter. I massrörelser som 

HeforShe så leder inte fokus på mannens identitet till nästa steg, där männen ska upplysas och 

arbeta med kvinnor för strukturell förändring. I hopp om mobilisering så stannar 

profeminismens budskap upp vid att endast sätta männen i fokus, och kvinnorna och kampen 

sätts i bakgrunden.  Problematiken med profeminismen, och därmed även med HeforShe, är 

förhoppningen att fokus på individer och deras självinsikt ska leda till strukturell förändring. 

Det finns en för stor tillförlit att män ska på egen hand definiera sitt patriarkala beteende, när 

det i verkligheten inte finns ett stort intresse för män att ge upp sin maktposition och därmed 

arbeta för strukturell förändring. Detta är grundproblemet med profeminism – en idé som 

fungerar i teorin men som inte kan appliceras på rörelser som HeforShe, vars mål är 

strukturell förändring av samhället genom en massmobilisering av män. HeforShe lyckas med 

att mobilisera män, men endast genom att kompromissa på sitt budskap. Deras 

mobiliseringsstrategi kan även skapa plattformar mellan individer och mäktiga ledare, som 

Impact10x10x10, men det leder inte till verklig strukturell förändring då inget feministiskt 

innehåll eller mål finns med i strategin. Målet med HeforShe är att mobilisera många män för 

att skapa en så stor transformativ agenda och värdslig förändring i jämlikhetsfrågan. 

Problemet är att mobilisering av många, grundat på ett kompromissat budskap, vattnar ur de 

feministiska begreppens innebörd och leder inte till stor förändring, utan bara till en ihållig 

överenskommelse om att HeforShe är bra.92  

Rörelser som grundar sitt budskap på profeminism behöver därför undvika massrörelse-

modellen om de vill arbeta feministiskt, då mobiliseringsstrategin kompromissar på 

budskapet.93  Mobilisering av män blir viktigare och förändring inom jämlikhetsfrågan blir 

                                                           
92 Eyben & Napier-Moore, 2009, s 288.  
93 Ashe, 2007, s 160. 
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inte längre en prioritet för rörelsen. Om det profeministiska budskapet gällande strukturell 

förändring ska kunna bestå i feministiska rörelser, så måste man arbeta i mindre modeller och 

med män som verkligen är intresserade av budskapets potential och jämlikhetsmål. 

Profeminismen behöver även vara tydlig med det faktum att män ska arbeta med kvinnor och 

vara ett stöd för kvinnor i kampen för jämlikhet. Mannens identitet får inte ta över rörelsens 

budskap och mål. Annars fungerar inte profeminism i praktiken och särskilt inte i 

massrörelser som HeforShe, där budskapet kompromissas för att män fortfarande drar 

förmåner av rådande maktstrukturer. Massmobilisering av män fungerar därför inte i samband 

med profeminism, då rädslan finns att många män inte lockas av det profeministiska 

budskapet som talar om förändring och jämlikhet.94 

    5 Slutsats 

Sammanfattningsvis så har jag analyserat HeforShe-rörelsens två mål: uppnå jämlikhet 

grundat på mäns engagemang, och mobilisera världens män till rörelsen. I min analys kom jag 

fram till att HeforShe-rörelsens budskap är baserat på en profeministisk aktivism, som består 

av idén att män ska engagera sig inom jämlikhetsfrågan genom insikt om hur patriarkatet även 

påverkar män negativt, inte bara kvinnor. Männen måste därför kritisera sitt eget patriarkala 

beteende och identitet, ge upp sin dominans och arbeta med kvinnor i kampen för jämlikhet. 

Detta budskap porträtteras dock annorlunda på HeforShe-rörelsens hemsida, på grund av 

rörelsens mobiliseringsstrategi. Mobiliseringsstrategin går ut på att skapa en känsla av 

gemenskap kring buzzword-begreppet ”gender equality”, så att männen kan känna sig 

välkomna att engagera sig i rörelsen utan att känna sig kritiserade. ”Gender equality” och dess 

positiva diskurs upprepas flera gånger på hemsidan, utan ett feministiskt innehåll eller 

förklaring om hur jämlikhet ska uppnås. Den vaga definitionen bjuder in män att definiera 

jämlikhetsfrågan enligt sin egen definition, i hopp om att mobilisera fler män. Därmed skapas 

ingen tydligt feministisk definition eller verkliga mål för att skapa förändring. På hemsidan 

presenteras även några grundläggande värderingar kring mannens identitet och erfarenheter, 

som en del av mobiliseringsstrategin. Männens erfarenheter syns mest i kortfilmer, i 

ledningen av Impact 10x10x10, och i den generella diskursen för att skapa en känslomässig 

förankring hos männen, eftersom deras identitet står i fokus. Därmed väcks en 

uppmärksamhet och fler vill engagera sig i rörelsen.  

                                                           
94 Ibid.  
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Som jag nämner i min andra frågeställning gällande HeforShe-rörelsens feministiska grund, så 

bryter mobiliseringsstrategin mot det ursprungliga profeministiska budskapet och rörelsen är 

därmed inte feministisk. Fastän det profeministiska budskap som HeforShe presenterar i sig är 

feministiskt, då profeminismen grundar sig på feministiska idéer, så kompromissar HeforShe 

på budskapet i hopp om att mobilisera fler män. HeforShe har som sagt två mål, uppnå jämlikhet 

och mobilisering av män, men det är uppenbart att mobiliseringen av män är viktigare för 

rörelsen än att uppnå verklig förändring. Trots att detta är en rörelse med ett förändringsinriktat 

mål, så finns ingen verklig plan för förändring. Detta syns bland annat i rörelsens 

samlingsbegrepp, ”gender equality”, då det inte innehåller ett feministiskt innehåll eller plan. 

Om alla världens män ska definiera innehållet för sig själva så kan många ansluta sig till 

rörelsen, men ingen verklig förändring gällande jämlikhet kan uppnås. HeforShe skapar en 

gemenskap i i det stora antalet män som ansluter sig, men det finns ingen gemenskap kring det 

ursprungliga målet – att skapa verklig samhällsförändring för att uppnå jämlikhet.  

Förutom att mobiliseringsstrategin bryter mot det profeministiska budskapet så finns även 

uppenbar rädsla för feminism inom rörelsen. Detta uppenbaras på flera sätt, exempelvis genom 

att begreppet feminism syns inte inom HeforShe. Begreppet undviks och det finns ingen 

uppmaning till män att kalla sig själva för feminister, fastän deras budskap grundar sig på 

feministiska idéer. Anledningen till detta är en rädsla för feminism, och specifikt en rädsla att 

män inte kommer ansluta sig om begreppet feminism finns uttalat. Idéen att män är rädda för 

feminism, och för att kvinnor ska få mer makt i samhället och män ska förlora sin maktposition, 

leder fram till svaret att HeforShe inte är feministisk.  

Rädslan att kvinnor ska få mer makt leder mig till en annan faktor varför HeforShe inte arbetar 

feministiskt – kvinnor och deras erfarenheter syns knappt på rörelsens hemsida. Detta är en del 

av mobiliseringsstrategin, att sätta mäns erfarenhet i fokus. Det är männen som ska rädda 

kvinnor, männen som ska ”take action”. Detta syns i de individuella männens historier och i 

rörelsens jämlikhetsprojekt Impact 10x10x10, där endast mäktiga män får ta plats. Men för en 

rörelse som arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämlikt samarbete med kvinnor, så är det 

inte att ignorera kvinnors erfarenheter. Vad som är anmärkningsvärt är att när kvinnor väl syns, 

så talar de om feminism. Rädslan för feminism leder alltså fram till att undvika kvinnors 

historier, då de kan uppröra männen.  

Jag har gett flera tydliga exempel i min analys på hur HeforShe inte kan kalla sig för feministisk, 

och det leder fram till frågan – kan män engagera sig feministiskt? Mitt syfte med uppsatsen 

var att skapa förståelse kring mäns engagemang i jämlikhetsfrågan och inom feminism, och hur 
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det kan se ut. Det är uppenbart att HeforShe inte är den rätta modellen för hur män kan engagera 

sig. HeforShe behövde arbeta utifrån feministiska grunder för att uppnå ett förändringsinriktat 

mål och undvika den dominanta diskursen kring den traditionella, maskulina identitet som 

endast reproducerar patriarkala förhållanden. Men mobilisering av män är viktigare för 

HeforShe än att uppnå jämlikhet på feministiska grunder. Jag tror ändå att män kan arbeta 

feministiskt, om de verkligen är insatta i profeminismens idéer och inser att de ska vara ett stöd 

för kvinnor i frågan, och inte leda frågan. Därför borde inte rörelser som grundar sig på mäns 

engagemang arbeta i en massrörelse-modell. De borde arbete i mindre arbetssätt så att 

profeminismens förändringsinriktade mål alltid prioriteras och mobilisering av män måste alltid 

komma i andrahand, eller utesluts helt. På så sätt kan de vara ett stöd för kvinnor som arbetar 

inom frågan och kvinnor kan fortsätta att arbeta för jämlikhet i större massrörelse-modeller. 

Kvinnor behöver mäns stöd i jämlikhetsfrågan, i den mån har HeforShe rätt i att män behöver 

bjudas in till kampen. Men de kan inte stå i fokus och leda kampen i den modellen som 

HeforShe presenterar, utan de behöver ta ett steg tillbaka och fortsätta stödja kvinnors aktiva 

arbete. Precis som de behöver ta ett steg tillbaka i rådande maktstrukturer så att jämlikhet kan 

uppnås.  
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